RO MÂNI A

JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 122 din 23.05.2016
privind aprobarea cumpărării unei construcţii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 10523 din 20.05.2016 întocmită şi
înaintată de către Primarul Municipiului Roman - Laurenţiu Dan Leoreanu şi
raportul de specialitate al Biroului Juridic cu nr. 10524 din 20.05.2016.
Având în vedere publicația de vânzare nr. 45555/18.05.2016, comunicată
de Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.
Văzând avizul favorabil nr. 53 din 23.05.2016 al Comisiei Buget Finanțe
şi nr. 121 din 23.05.2016 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate
nr. 10536 din 23.05.2016 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii 85/2006 privind procedurii insolvenţei
şi ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală;
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. a) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă preluarea construcțiilor ”sere horticole cu suprafața
construită de 2968 mp”, situate în Municipiul Roman, str. Ogoarelor, f.n.,
înscrise în C.F. 50062 Roman, în contul creanței pe care Municipiul Roman o
are înscrisă în Tabelul Creditorilor al S.C. TERMLOC S.A., în insolvență, cu
plata cheltuielilor de procedură prevăzute de art.123 pct. 1 din Legea 85/2006;
Art.2. În cazul în care cheltuielile de procedură prevazute la art.123
pct.1 din Legea 85/2006, depăşesc prețul de pornire al licitației, sau procedura
de preluare prevăzută la art.1 este contestată sau anulată, se aprobă cumpărarea
construcțiilor descrise mai sus, prin licitație publică, la un preț de pornire de
9.490 lei (preț înscris în publicația de vânzare), dar nu mai mare decât valoarea
rezultată din raportul de evaluare (14600 lei), cu plata cheltuielilor de licitație și
de perfectare a vânzarii;
Art.3. (1) Se dă mandat Primarului Municipiului Roman, prin serviciile
specializate, de a reprezenta Municipiul Roman la aceste proceduri, urmând a
semna valabil în numele Municipiului Roman;
(2) Primarul Municipiului Roman poate desemna o persoană care să îl
reprezinte în cadrul acestor proceduri;
Art.4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU

