
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE  
 

Nr. 206 din 21.10.2016 
 

privind aprobarea cumpărării  unui teren 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 19219 din  20.10.2016 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman – dl Laurenţiu Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 19220 din 20.10.2016 al Biroului Juridic. 
Văzând avizul favorabil nr. 87 din 21.10.2016 al Comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil nr. 72 din 21.10.2016 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului, avizul favorabil nr. 206 din  al Comisiei juridice, precum şi avizul de 
legalitate nr. 19297 din 21.10.2016 al Secretarului Municipiului Roman; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi ale art. 123 din Legea nr. 
215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă cumpărarea de către Municipiul Roman, a terenului 

intravilan, în suprafață de 198 mp. situat în sat Cordun, comuna Cordun, județul 

Neamț (așa cum este identificat în schița anexa nr. 1 la prezenta hotărâre), cu nr. 

cadastral 53495, înscris în C.F. nr. 53495 a Comunei Cordun, teren proprietatea 

privată a Comunei Cordun, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Sens 

Giratoriu DN2 - Strada Plopilor” și înscrierea acestuia în inventarul domeniului 

privat al Municipiului Roman; 

Art. 2. Se aprobă prețul acestui teren, în cuantum de 1.212 euro (6,12 

euro/mp), echivalentul a 5.464 lei la care se adaugă TVA, conform raportului de 

evaluare - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și plata acestuia din bugetul local, 

precum și a tuturor cheltuielilor privind cadastrarea, intabularea și  toate 

cheltuielile tranzacției; 

Art. 3. (1) Se dă mandat Primarului Municipiului Roman, prin serviciile 

specializate, de a reprezenta Municipiul Roman la aceste proceduri, urmând a 

semna valabil în numele Municipiului Roman.  

(2) Primarul Municipiului Roman poate desemna o persoana care să îl 

reprezinte în cadrul acestor proceduri. 

Art. 4. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ 

                          Consilier,                           Secretarul Municipiului Roman, 

             Leonard ACHIRILOAEI                                        Gheorghe CARNARIU   


