
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 37 din 28.02.2017 
 

privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor  

A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 3225 din 22.02.2017 iniţiată de către 
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum  şi raportul 
de specialitate nr. 3226 din 22.02.2017 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;  

Văzând avizul favorabil nr. 12 din 28.02.2017 al Comisiei pentru buget-
finanţe, avizul favorabil nr. 38 din 28.02.2017 al Comisiei juridice, precum şi 
avizul pentru legalitate nr. 3589 din 28.02.2017 dat de către Secretarul 
Municipiului Roman; 

Luând în considerare adresa S.C. Municipal Locato Serv S.A. nr. 
177/21.02.2017 înregistrată cu nr. 3122/21.02.2017 la Primăria municipiului Roman; 

În baza dispoziţiilor art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998R privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,  precum şi ale art. II din H.G. nr. 
251/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 
  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), ale art. 36 alin. (6) 
lit. a) pct. 19, ale art. 47 precum şi ale art. 49 din Legea 215/2001R privind 
administraţia publică locală; 
 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001R 
privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art. 1. Se aprobă chiria aferentă locuinţelor A.N.L. din Municipiul 

Roman în cuantum de 4,98 lei/mp arie construită desfășurată/lună pentru titularii 

contractelor de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, și de 3,66 lei/mp 

arie construită desfășurată/lună pentru titularii contractelor de închiriere în 

vârstă de până la 35 de ani; 

Art. 2. S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman va duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri; 

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
  

    Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

      George-Alexandru BĂLAN                             Gheorghe CARNARIU 


