
 

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  

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. __ din 26.09.2019 
 

privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Poliția 

Locală asupra unui apartament, aprobarea schimbării destinației 

și a închirierii acestuia 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 17.709 din 18.09.2019 înaintat de 
către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 17.757 din 19.09.2019 al Biroului Evidență 

Patrimoniu Asociații de Proprietari; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din __09.2019 al Comisiei pentru urbanism 

şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. __ din __09.2019 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul de legalitate nr. _____ din 26.09.2019 al Secretarului 
general al Municipiului Roman;  

În conformitate cu  prevederile art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale 

art. 362 alin. (1) și alin. (3) coroborate cu prevederile art. 333 din O.U.G.  nr.  
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 
196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G.  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcției Poliția 
Locală Roman și exercitarea acestuia nemijlocit de către Consiliul Local 

Roman, asupra apartamentului-birou situat în mun. Roman, Fdt. Crizantemelor, 
bl. 1A, ap. 1, identificat cu nr. Carte Funciară 53849-C1-U3. 

 

Art. 2. Se aprobă schimbarea destinației imobilului de la art. 1 din 

apartament-birou în spațiu cabinet medical. 
 



 

Art. 3.  Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinația 

cabinet medical în suprafață de 57,29 mp, cu valoare de inventar 15.309 lei, 
situat în mun. Roman, Fdt. Crizantemeleor, bl.1A, ap.1, identificat cu nr. Carte 
Funciară 53849-C1-U3, pentru o durata de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii 
anuale prin acordul parților, la prețul de pornire al licitației 1,5 euro/mp/lună. 

 

Art. 4. Se dă mandatul Primarului municipiului Roman, prin serviciile de 
specialitate, de a stabili documentația de atribuire, de a organiza procedura de 

licitație  şi de a semna contractul de închiriere. 
 

Art. 5. Secretarul  general al municipiului Roman va aduce la cunoştinţa 

celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                            Secretarul general al Municipiului Roman, 
       Eugen PATRAȘCU                                Gheorghe CARNARIU 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de 
administrare al Direcției Poliția Locală asupra unui apartament, 

aprobarea schimbării destinației și închirierii acestuia 

 
 Prin Legea nr. 371 din 20.09.2004 a fost înființată Poliția 

Comunitară, prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici, al cărui 
patrimoniu s-a preluat de către Consiliul Județean Neamț ce avea obligația 

să îl repartizeze autorităților administrației publice locale, pentru înființarea 

Poliției Comunitare. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 48 din 

04.03.2005 a fost repartizat Consiliului Local Roman apartamentul cu nr. 
1, situat în Roman, Fdt. Crizantemelor, bloc 1A – apartament ce a fost în 
proprietatea Corpului Gardienilor Publici. Ulterior, denumirea ”Poliția 

Comunitară” a fost modificată în ”Poliția Locală” și dreptul de 

administrare al acesteia a fost înscris în Cartea Funciară.  
Întrucât Direcția Poliția Locală nu este o direcție  cu personalitate juridică, 

aceasta nu poate deține bunuri în administrare, astfel încât este necesară 
aprobarea încetării dreptului de administrare asupra apartamentului și 

radierea acestuia din Cartea Funciară, dreptul de administrare fiind 
exercitat de Consiliul Local. 
  Întrucât acest apartament nu este utilizat, se degradează și necesită 

costuri ridicate pentru întreținere și având în vedere faptul că există 

solicitări de închiriere a acestui spațiu în scopul deschiderii unui cabinet 

medical, este oportună și necesară aprobarea schimbării destinației din 

apartament-birou în cabinet medical și închirierea prin licitație, conform 

legii. Întrucât costurile de amenajare și întreținere nu pot fi amortizate în 



 
timp scurt, se propune o durată a închirierii de minim 10 ani, cu 

posibilitatea prelungirii, cu acordul părților. De asemenea propunem ca 
preț de pornire a licitației pentru închiriere suma de 1,5 euro/mp/lună, 

conform tarifelor aprobate prin H.C.L. 240/05.11.2018. 
 

Prezentul proiect va fi transmis Biroului Evidență Patrimoniu 
Asociații de Proprietari în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

Drept pentru care vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre anexat. 
 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1           www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
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Emitent: Birou Evidență Patrimoniu Asociații de Proprietari 
Nr. 17.757 din  19.09.2019 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a 

Direcției Poliția Locală asupra unui apartament, aprobarea schimbării 

destinației și a închirierii acestuia 
 

Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 
Primar Lucian-Ovidiu Micu, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de 
legalitate și oportunitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

In conformitate cu prevederile art. 362, alin. 1 din O.U.G. 57/03.07.2019 
privind Codul Administrativ, bunurile propietate privată ale statului sau ale 
unităților administrativ teritoriale pot fi date în administrare, concesionate, ori 

închiriate. 
Proiectul de hotărâre susamintit este oportun din punct de vedere al scutirii 

bugetului local de unele cheltuieli necesare pentru întreținerea și reparațiile 

curente ale unui spațiu nefolosit și, pe de altă parte, prin inchirierea acestui 

apartament se vor aduce venituri la bugetul local. 
În ce privește încetarea dreptului de administrare al Direcției Poliția Locală 

asupra acestui apartament, aceasta se justifică motivat de faptul că Direcția 

Poliția Locală nu este o direcție cu personalitate juridică și nu poate fi titulara a 
dreptului de administrare. 

 

Din punct de vedere al legalității: 
 

 Sunt îndeplinite prevederile: 
-  art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 362, alin. 1 și alin. 3 coroborate cu 
prevederile art. 333 din O.U.G.  nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. 
 

Drept pentru care apreciem ca legal și oportun prezentul proiect de 
hotărâre. 

Întocmit, 
Ing. Elena-Lucia STRUGAR 


