ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 06.03.2020
privind modificarea H.C.L. nr. 197/2019 privind preluarea în
proprietatea municipiului Roman a unui apartament

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 4456 din 24.02.2020 înaintat de
către dnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 4643 din 26.02.2020 întocmit de Direcția Juridică și
Administrație Publică;
Văzând avizul de legalitate nr. ____ din 06.03.2020 al Secretarului
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 06.03.2020 al
Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil
nr. __ din 06.03.2020 al Comisiei juridice;
Având in vedere dispozițiile art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit.
”a” din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică art. 2 alin. (1) din H.C.L. nr. 197/2019, care va avea
următorul conținut:
„Art. 2. Se aprobă raportul de expertiză tehnică în specialitate construcţii
realizat de expert - Buleu Elena, anexă parte integrantă din prezenta hotărâre,
şi plata despăgubirii către proprietar la valoarea înscrisă în raportul de
expertiză anexă, în echivalent lei”.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 197/2019 rămân neschimbate.
Art. 3. Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta
hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Miluță SCUTARU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul General al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L. nr. __ din 06.03.2020
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 4456 din 24.02.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/2019 privind
preluarea în proprietatea municipiului Roman a unui apartament
Prin H.C.L. 197/2019 s-a aprobat preluarea, prin încheierea actului de dare
în plată, a apartamentului nr. 63 situat în blocul nr. 17, b-dul Roman Muşat,
proprietatea dlor Dumitrache Vasile și Dumitrache Mariana. Prin același act
administrativ, s-a aprobat și raportul de expertiză tehnică în specialitate
construcţii realizat de expert – Buleu Elena, plata despăgubirii către proprietar la
valoarea înscrisă în raportul de expertiză în echivalent lei precum și stingerea
dreptului de creanţă notat în Cartea Funciară în favoarea Municipiului Roman
pentru imobilul ce urma a fi preluat de autoritatea publică locală.
Cu ocazia încheierii actului de dare în plată în formă autentică, s-a
constatat că în cuprinsul raportului de evaluare s-a strecurat o eroare materială
cu privire la valoarea lucrărilor de consolidare. Astfel, dna expert a menționat că
valoarea lucrărilor de consolidare este de 33870 euro în loc de 32991 euro,
această din urmă valoare rezultând din aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit.
„g” din O.G. nr. 20/1994 și ale 38 din H.G. nr. 1364/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, prin
raportare la suprafața utilă a apartamentului. De altfel, aceasta este și valoarea
dreptului de creanță pe care Municipiul Roman l-a notat în Cartea Funciară cu
privire la apartamentul nr. 63 situat în Blocul nr. 17 din B-dul Roman-Mușat.
În aceste condiții, s-a luat legătura cu doamna expert, pentru a verifica
valoarea lucrărilor de consolidare a imobilului înscrisă în raportul de evaluare,
ținând cont și de actele normative aplicabile. Cu această ocazie, s-a constatat că,
într-adevăr, în cuprinsul raportului s-a strecurat o eroare materială, valoarea

lucrărilor de consolidare fiind 32991 euro, iar nu 33870 euro, cum greșit s-a
menționat.
Față de cele de preced, se impune modificarea art. 2 din H.C.L. nr.
197/2019, în sensul aprobării Raportului de evaluare cu sumele rectificate
privind la valoarea lucrărilor de consolidare și valoarea despăgubirilor, conform
anexei la prezenta hotărâre.
Drept pentru care rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin
vot.
Prezentul proiect va fi transmis Direcției Juridice și Administrație
Publică, în vederea întocmirii raportului de specialitate.

Inițiator
Primarul municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcția juridică și administrație publică
Nr. 4643 din 25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/2019 privind
preluarea în proprietatea municipiului Roman a unui apartament
Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dl.
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității:
Prin H.C.L. nr. 197/2019 s-a aprobat preluarea, prin încheierea actului de
dare în plată, a apartamentului nr. 63 situat în blocul nr. 17, b-dul Roman Muşat,
proprietatea dlor Dumitrache Vasile și Dumitrache Mariana. Prin același act
administrativ, s-a aprobat și raportul de expertiză tehnică în specialitate
construcţii realizat de expert – Buleu Elena, plata despăgubirii către proprietar la
valoarea înscrisă în raportul de expertiză în echivalent lei precum și stingerea
dreptului de creanţă notat în Cartea Funciară în favoarea Municipiului Roman
pentru imobilul ce urma a fi preluat de autoritatea publică locală.
Cu ocazia încheierii actului de dare în plată în formă autentică, s-a
constatat că în cuprinsul raportului de evaluare s-a strecurat o eroare materială
cu privire la valoarea lucrărilor de consolidare. Astfel, doamna expert a
menționat că valoarea lucrărilor de consolidare este de 33870 euro în loc de
32991 euro, această din urmă valoare rezultând din aplicarea prevederilor art.
10, alin. (1) lit. „g” din O.G. nr. 20/1994 și ale 38 din H.G. nr. 1364/2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente, prin raportare la suprafața utilă a apartamentului. De altfel, aceasta
este și valoarea dreptului de creanță pe care Municipiul Roman l-a notat în
Cartea Funciară cu privire la apartamentul nr. 63 situat în Blocul nr. 17 din Bdul Roman-Mușat.

În aceste condiții, s-a luat legătura cu dna expert, pentru a verifica
valoarea lucrărilor de consolidare a imobilului înscrisă în raportul de evaluare,
ținând cont și de actele normative aplicabile. Cu această ocazie, s-a constatat că,
într-adevăr, în cuprinsul raportului s-a strecurat o eroare materială, valoarea
lucrărilor de consolidare fiind 32991 euro, iar nu 33870 euro, cum greșit s-a
menționat.
Față de cele ce preced, se impune rectificarea raportului de evaluare
aprobat prin H.C.L. nr. 197/2019, conform anexei la prezenta hotărâre.
Din punct de vedere al legalității, se constată că acestea întrunesc
condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate
cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv
pentru care acordăm aviz favorabil.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe
prin vot.
D.J.A.P.,
C.j. Camelia RUSU

