
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. ___ din 22.08.2019 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 98/2019 privind aprobarea 

 vânzării unor imobile 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
   

Examinând referatul de aprobare nr. 15491/12.08.2019 înaintat de către 

Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de 
specialitate nr. 15527 din 12.08.219 al Direcţiei Juridice și Administrație Publică; 
 Văzând avizul favorabil nr. ____ din 22.08.2019 al Comisiei urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisiei juridice, 
precum şi avizul de legalitate  nr. ____ din 22.08.2019 al Secretarului general al 
municipiului Roman; 
 Având în vedere cererea nr. 14387/25.07.2019 înaintată de dna Preda 

Florentina, în calitate de titular al II PREDA FLORENTINA; 
Luând în considerare dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. „c”, ale alin. 6 lit. „b” din 

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;  
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), precum şi ale art. 139 alin. 1, 

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 1 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 
98/2019, care va avea următorul conținut: 
 

Nr. 
crt. Concesionar/chiriaş Adresă teren 

Supraf. 
m.p. 

Valoare 
totală 

Euro/lei 

Valoare 
unitară 
-euro- 

Obs. 

1. 
Preda Florentina, în 

calitate de titular al II 
PREDA FLORENTINA 

Str. Tudor 
Vladimirescu, f.n. 

24,00 1330/6340 55,42 
fără 

TVA 
 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 98/2019 rămând neschimbate. 
 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

     Preşedinte de şedinţă                                        Contrasemnează 

              Consilier,                               Secretarul general al Municipiului Roman    
Dragoș Viorel MOROȘANU                            Gheorghe CARNARIU  
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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 98/18.04.2019 
privind aprobarea vânzării unor imobile   

 
 Prin H.C.L. nr. 98/18.04.2019 s-a aprobat vânzarea prin negociere directă a 

terenului în suprafață de 24 mp situat în mun. Roman, str. Tudor Vladimirescu, f. nr. 
către Întreprinderea Individuală Preda Florentina. 
 Cu ocazia autentificării contractului de vânzare cumpărare cu privire la acest 

teren, s-a constatat faptul că actul translativ de proprietate nu poate fi încheiat în formă 

autentică, motivat de faptul că, în conformitate cu prevederile O.U.G. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, și ale Codului Civil, 
întreprinderile individuale nu au personalitate juridică, astfel încât nu pot fi titulare de 
drepturi și obligații civile. 
 Cum lipsa personalității juridice are ca efect inexistenţa capacităţii sale 

juridice, rezultă că, în materie civilă, întreprinderea individualănu poate fi parte a unui 

raport juridic civil, astfel încât nu își poate asuma în nume propriu obligaţiile ce îi 

revin în acest tip de raporturi şi, implicit, de a suporta, în caz de încălcare a acelor 
obligaţii, toate consecinţele faptelor sale.  
 Prin cererea nr. 14387/25.07.2019, dna Preda Florentina, în calitate de titular 
al I.I. PREDA FLORENTINA, a solicitat rectificarea H.C.L. nr. 98/2019, în sensul 
aprobării vânzării terenului către persoana fizică Preda Florentina în loc de II Preda 

Florentina. 
Cum contractul de închiriere al terenului ce face obiectul vânzării este încheiat 

între autoritatea publică locală și I.I. Preda Florentina, urmează ca, după autentificarea 

contarctului de vânzare cumpărare, titularul întreprinderii să dea o declarație scrisă 

privind includerea bunului dobândit în patrimoniul de afectațiune al Întreprinderii 

Individuale. 
 

 Drept pentru care rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot.
  

Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite 

către D.J.A.P, în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 98/18.04.2019 
privind aprobarea vânzării unor imobile   

 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dnul 
Lucian-Ovidiu Micu - primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legaliate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

Prin H.C.L. nr. 98/18.04.2019 s-a aprobat vânzarea prin negociere directă 

a terenului în suprafață de 24 mp situat în mun. Roman, str. Tudor Vladimirescu, 
f. nr. către Întreprinderea Individuală Preda Florentina. 

Cu ocazia autentificării contractului de vânzare cumpărare cu privire la 

acest teren, s-a constatat faptul că actul translativ de proprietate nu poate fi 
încheiat în formă autentică, motivat de faptul că, în conformitate cu prevederile 

O.U.G. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, și ale 

Codului Civil, întreprinderile individuale nu au personalitate juridică, astfel 

încât nu pot fi titulare de drepturi și obligații civile. 
 Prin cererea nr. 14387/25.07.2019, dna Preda Florentina, în calitate de 
titular al I.I. PREDA FLORENTINA, a solicitat rectificarea H.C.L. nr. 98/2019, 
în sensul aprobării vânzării terenului către persoana fizică Preda Florentina în 

loc de II Preda Florentina. 
  

 Din punct de vedere al legalității: 
 

Potrivit art. 2 lit. „g” din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, „întreprindere individuală este acea 

întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un 

întreprinzător persoană fizică” 



 
 Având în vedere faptul că lipsa personalității juridice are ca efect 

inexistenţa capacităţii sale juridice, rezultă că, în materie civilă, întreprinderea 

individualănu poate fi parte a unui raport juridic civil, astfel încât nu își poate 
asuma în nume propriu obligaţiile ce îi revin în acest tip de raporturi şi, implicit, 

de a suporta, în caz de încălcare a acelor obligaţii, toate consecinţele faptelor 

sale.  
Cum contractul de închiriere al terenului ce face obiectul vânzării este 

încheiat între autoritatea publică locală și I.I. Preda Florentina, urmează ca, după 

autentificarea contarctului de vânzare cumpărare, titularul întreprinderii să dea o 

declarație scrisă privind includerea bunului dobândit în patrimoniul de 

afectațiune al Întreprinderii Individuale. 
 
Drept pentru care apreciez prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și 

oportun, și recomand adoptarea acestuia. 
 
 
 

Director D.J.A.P.,  
Camelia RUSU 

 


