
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

H O T Ă R Â R E  
 

Nr. 186 din 08.09.2017 
 

privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile  

 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
     

Examinând expunerea de motive nr. 15414 din 07.09.2017 înaintată de 

către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 15415din 07.09.2017 al Biroului Juridic-Contencios; 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 95/2016 privind darea în 

administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aparţinând domeniului 

public al Municipiului Roman către unităţile de învăţământ preuniversitar cu 

personalitate juridică din Municipiul Roman, precum și prevederile H.C.L. nr. 

18/09.02.2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar 

din Municipiul Roman pentru anul școlar 2017-2018; 

Văzând avizul favorabil nr. 85 din 08.09.2017 al Comisiei pentru buget-

finanţe, avizul favorabil nr. 68 din 08.09.2017 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 187 din 08.09.2017 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15420 din 08.09.2017 al Secretarului 

Municipiului Roman;  

Văzând: 

- prevederile art. 3 şi art.12 alin. (5) din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind 

bunurile proprietate publică; 

- prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale; 

- prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- prevederile art. 112, alin.(l) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 

actualizată; 

- prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală 

exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. a), art. 39 alin. (l) şi art. 

123 alin. (l) din Legea nr.215/2001R a administraţiei publice locale, republicată; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală; 
 



 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.l. Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Colegiului 

Național Roman Vodă și preluarea în administrarea directă a Consiliului Local 

Roman a urmatoarelor imobile: 

- Cladire Corp D CNRV, clădire magazie corp D și terenul aferent 

acestora, în suprafață de 2871mp, imobile situate în mun. Roman, str. 

Tineretului nr. 24. 

Art. 2. Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza pe 

baza unui protocol de predare-primire. 

Art. 3. Unitatea de învatamânt preuniversitar Colegiul Național Roman 

Vodă își pastreaza dreptul de folosință gratuită asupra imobilelelor menționate la 

articolul 1, în scopul derularii procesului de învațamant, exclusiv în limitele 

orarului aprobat de Consiliul de Administratie, și doar pe durata cursurilor 

școlare. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, şi serviciile 

specializate să semneze protocolul de preluare. 

De la data semnarii acestui protocol plata utilitaților va cadea în sarcina 

Municipiului Roman.  

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Municipiului Roman prin Biroul Juridic-Contencios şi Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi unitatea de 

învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică Colegiul Național 

Roman Vodă. 

Art. 6. La data intrări în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la HCL 

95/2016 se va modifica în mod corespunzător. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija Secretarului Municipiului. 
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