
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 239 din 31.10.2017  

 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008  

privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea 

privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor 

O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în 

comisia de vânzare a spaţiilor medicale 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

          Examinând expunerea de motive nr. 18706 din 26.10.2017 înaintată de 
către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul 
de specialitate nr. 18707 din 26.10.2017 întocmit de către Direcţia Tehnică; 
       Vazând avizul favorabil nr. 85 din 31.10.2017 al comisiei pentru urbanism 

și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 241 din 31.10.2017 al comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18969 din 31.10.2017 dat de către 

Secretarul municipiului Roman;  

Având în vedere prevederile art. 4 şi 5 din O.U.G. nr. 68/2008 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 

desfaşoară activităţi conexe actului medical, precum şi ale art. 36, alin. 5, lit. „b” 

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 acelaşi act normativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 

privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată 

a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 

68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a 

spaţiilor medicale, după cum urmează: 
 

- la punctul III. - Dispensar nr. 2 - 4, Piaţa Roman - Vodă, nr. 5, etaj I se 

introduce poziţia 2, care va avea următorul conținut: 
 

„ 2. / Joimir Ana Maria - kinetoterapeut / Cab.5=16,87 mp; sala 

trat=5,27 mp, sala asteptare=3,385 mp (1/2 cotă parte indiviza din 6,77 mp)+ 

spatii comune in cotă parte indiviză / contract de concesiune nr. 

24749/12.12.2011.” 



 

Art. 2. Se aprobă Raportul de evaluare nr.5 din 05.10.2017 întocmit de dl. 

Stejar Romică – evaluator atestat ANEVAR, elaborat pentru spațiul medical în 

suprafață de 25,52 mp + spațiile comune în cotă parte indiviză, situat la etajul I 

al Dispensarului 2-4, Piața Roman-Vodă, nr.5, Roman; 
 

Art. 3. Se aprobă modificarea articolului 2 al H.C.L. nr. 93 din 

10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din 

proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local 

în comisia de vânzare a spaţiilor medicale, ce va avea următorul conţinut:  
 

“ Art. 2. Se stabilesc ca reprezentanţi ai consiliului local în comisia de 

vânzare a spaţiilor medicale d-nii :  

- Consilier local: Bogdan-Costinel ANDRIEȘ – membru;  

- Consilier local: Constantin HOLBAN - membru;  

- Consilier local: Nicolae Bogdan CURCUDEL. - supleant. ”  
 

Art. 4. Se aprobă modificarea articolului 3 al H.C.L. nr. 93 din 

10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din 

proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local 

în comisia de vânzare a spaţiilor medicale, ce va avea următorul conţinut:  
 

“ Art. 3. Se stabilesc ca reprezentanţi ai consiliului local în comisia de 

contestaţii d-nii : 

 - Consilier local: Andrei FRON – membru;  

- Consilier local: Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ – membru;  

- Consilier local: Iulia HAVRICI TOMȘA - supleant.”  
 

Art. 5. Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului 

municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 

 

      Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 

      Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

Nicolae Bogdan CURCUDEL                             Gheorghe CARNARIU 


