ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 35 din 26.02.2015
privind aprobarea inventarului terenurilor ce se pun la dispoziţia
Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 în vederea compensării
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 3025 din 19.02.2015 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul
nr. 3026 din 19.02.2015 Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;
Văzând avizul favorabil nr. 12 din 26.02.2015 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 36 din 26.02.2015 al Comisiei juridice,
precum şi avizul de legalitate nr. 3498 din 26.02.2015 al Secretarului municipiului
Roman;
Văzând H.C.L. nr. 37 din 28.03.2013 privind aprobarea modificării anexei la
H.C.L. nr. 78/2010 pentru aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi
atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată prin H.C.L.
nr. 128/2010;
Având în vedere prevederile articolului 1, pct. (2) din Legea nr. 10/2001R
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 – 22 decembrie 1989;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. „a” şi „b”, ale art.
45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Aprobă radierea punctelor de la 4 la 8, de la 49 la 55 şi de la 59 la 61 din
anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 37/2013.
Art. 2. Aprobă inventarul terenurilor care se pun la dispoziţia Comisiei de
aplicare a Legii nr. 10/2001 în vederea compensării, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul Municipiului Roman va pune în aplicare prezenta hotărâre,
prin serviciile subordonate.
Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Dumitru OUATU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

