ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 232 din 17.11.2016
privind aprobarea completării H.C.L. nr. 95/21.04.2016 privind darea în
administrare a bunurilor imobile (construcții și terenuri) aparținând domeniului
public al Municipiului Roman, către unitățile de învățământ preuniversitar cu
personalitate juridică din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr.20052 din 03.11.2016 înaintată de către
domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr.20053 din 03.11.2016 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 83 din 17.11.2016 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 232 din 17.11.2016 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20702 din 17.11.2016 dat de către
Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere dispoziţiile art.1609 și urm. din Noul Cod Civil și dispozițiile
H.C.L. nr.95/2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. b) și
ale art.123 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 95/21.04.2016 privind darea în
administrare a bunurilor imobile (construcții și terenuri) aparținând domeniului public
al Municipiului Roman, către unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate
juridică din Municipiul Roman, cu art.3.1. , care va avea următorul cuprins:
”Art. 3.1. Se aprobă novarea prin schimbare de creditor, din Primăria
Municipiului Roman, în unitatea şcolară în cauză, a contractelor de închiriere
aflate în derulare, ce au ca obiect bunurile date în administrare conform Anexei
nr. 1”;
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 95/2016 se menţin neschimbate;
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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Consilier,
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