
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 156 din 31.07.2017 

 
privind plata unor despăgubiri 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 12788 din 25.07.2017 iniţiată de 

către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate comun nr. 12789 din 31.07.2017 întocmit de Direcția 

Economică și Biroul Juridic-Contencios; 

Luând în considerare adresa nr. 11332/30.06.2017 înaintată de dl. Florea 

Andrei Cristian, adresa nr. 11332/30.06.2017 înaintată de dl. Grumezescu 

Vasile, adresa nr. 11403/03.07.2017 înaintată de dl. Profir Eugen, precum și 

adresa nr. 11782/06.07.2017 înaintată de dna Tîncă Sonia;  

Văzând avizul favorabil nr. 65 din 31.07.2017 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 157 din 31.07.2017 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. 13077 din 31.07.2017 dat de Secretarul municipiului 

Roman. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, ale art. 45, precum şi ale 

art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică 

locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă despăgubirea proprietarilor autoturismelor avariate  ca 

urmare a fenomenelor meteo produse în data de 29.06.2017, respectiv: 
 

- Autoturism marca Volkswagen Touran cu nr. de înmatriculare NT-13-

GYC, proprietar Florea Andrei Cristian; 
 

- Autoturismul marca Dacia Berlina, având nr. de înmatriculare NT-49-

SOF, proprietar Grumezescu Vasile; 
 

- Autoturismul marca Skoda Octavia, având nr. de înmatriculare SV-61-

AZS, proprietar Profir Eugen; 
 

- Autoturismul marca Skoda Fabia, având nr. de înmatriculare NT-50-

NIA, proprietar Țîncă Sonia. 



 

Art. 2. Costul reparațiilor autoturismelor indicate la art. 1 urmează a fi 

stabilit în urma efectuării unei expertize auto cu privire la acestea, de către un 

expert judiciar. 

 

Art. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

 
        Preşedinte de şedinţă                                         Contrasemnează 

                Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

    Ilie BOLOCA       Gheorghe CARNARIU 


