ROMÂNIA
JUDEŢULNEAMŢ
MUNICIPIULROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 88 din 28.05.2015
privind dreptul de administrare asupra unui imobil

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 8880 din 20.05.2015 înaintată de către
Primarul municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de
specialitate nr. 8881 din 20.05.2015 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 29 din 28.05.2015 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 90 din 28.05.2015 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 9381 din 28.05.2015 dat de către Secretarul
municipiului Roman;
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990R privind societăţile comerciale, ale
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările şi completările
ulterioare, ale H.C.L. Roman nr. 60 din 18.07.2005, precum şi cele ale H.C.L. Roman
nr. 81 din 14.04.2009;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c” şi lit. „d”, 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. Se aprobă încetarea dreptului de administrare cu titlu gratuit al
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ asupra construcţiei – garaje parter - în
suprafaţă de 431 mp, situată în municipiul Roman, str. Speranţei, nr. 11-13, notată cu
C2 în planul de situaţie anexat.
Art. 2. Se aprobă transmiterea clădirii înscrise la art. 1 din prezenta hotărâre
către C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ, pentru a fi utilizată cu aceeaşi destinaţie.
Art. 3. Predarea – primirea clădirii prevăzute la art. 1 se va face pe bază de
protocol încheiat între părţi, anexă la Contractul de delegare a Serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare.
Art. 4. Direcţia Tehnică şi C.J. APA SERV S.A. NEAMŢ vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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