ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 175 din 09.11.2015
privind exercitarea dreptului de administrare a unor imobile
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând Expunerea de motive nr. 18937 din 30.10.2015, înaintată de
Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr.18938 din 30.10.2015
întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul nr. 61 din 09.11.2015 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul nr. 177 din 09.11.2015 al Comisiei juridice şi Avizul
de legalitate nr. 19460 din 09.11.2015 al Secretarului municipiului;
Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), ale art. 867-870 din Legea nr.
287/2009R privind Codul Civil;
În temeiul dispoziţiilor articolului 36 alin.2, lit. „c”, alin 5, lit „a”, ale art. 45,
alin. (1) și (3), ale art.124, precum şi ale art.115, alin.1,lit.”b” din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă preluarea din gestiunea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV
S.A. Roman a următoarelor imobile, spaţii cu destinaţia de birouri:
- 75,99 mp în str. Ştefan cel Mare bl.11, parter 1;
- 88,77 mp în str. Ştefan cel Mare bl.11, parter 2.
Art. 2. Se aprobă transmiterea în administrare cu titlu gratuit către Inspectoratul
Teritorial de Muncă Neamţ, pe durata desfăşurării activităţii, a imobilelor identificate
la art. 1, conform contractului de administrare, anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului Teritorial
de Muncă Neamţ pentru imobilul constând în clădire şi teren în suprafaţă de 223,60
mp din Roman, str.Ştefan cel Mare nr.212, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.71/2005, modificată prin Hotărârea nr.141/2007.
Art. 4. Se aprobă predarea în gestiunea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV
S.A. Roman, a imobilului identificat la art.3.
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman să numească comisia
care va proceda la predarea-preluarea acestor imobile.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Comisia
numită conform art.5, precum şi de S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman.
Art. 7. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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