ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 27.04.2018
privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7513 din 17.04.2018 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 7514 din 17.04.2018 întocmit de Direcţia de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei pentru urbanism
și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei
juridice, precum şi avizul de legalitate nr. ____ din 27.04.2018 al Secretarului
municipiului Roman;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit „a”, ale art. 45,
alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea
nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 537 mp, cu
nr. cadastral 4456, situat în Vasile Lupu, nr. 27, astfel:
- lotul 1 - în suprafaţă de 300 mp cu nr.cadastral 59060 – curți-construcții
- lotul 2 - în suprafaţă de 237 mp cu nr.cadastral 59061 – curţi-construcţii
Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 864 mp, cu
nr. cadastral 54068, situat în Viitorului, f. nr. , astfel:
- lotul 1 - în suprafaţă de 400 mp – curți-construcții
- lotul 2 - în suprafaţă de 464 mp – curţi-construcţii
Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a
Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 95 mp, cu adresa
unică: str. Ștefan cel Mare, bl. 2, parter, astfel:
- lotul 1 - în suprafaţă de 39 mp, cu nr. cadastral 58971;
- lotul 2 - în suprafaţă de 56 mp, cu nr. cadastral 55449;
Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie
anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a
Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 5390 mp, cu adresa
unică: str. Petru Rareș, nr. 1, astfel:
- lotul 1 - în suprafaţă de 4419 mp, cu nr. cadastral 55713;
- lotul 2 - în suprafaţă de 337 mp, cu nr. cadastral 55372;
- lotul 3 – în suprafață de 329 mp, cu nr.cadastral 55371;
- lotul 4 – în suprafață de 305 mp, cu nr.cadastral 55373.
Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie
anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art. 5. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 6. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Petru FARCAȘI

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 27.04.2018
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și
alipirii unor terenuri
Supun aprobării Consiliului local efectuarea unor operațiuni cadastrale și
notariale pentru terenuri proprietate privată a Municipiului Roman, astfel:
1. Dezmembrarea terenului de 537 mp cu nr. cadastral 4456, situat în
Vasile Lupu, nr. 27, în două loturi, unul de 300 mp atribuit pentru construcția
unei locuințe și celălalt de 237 mp reprezentând curtea casei; operațiunea este
necesară pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare a terenului
concesionat.
2. În aceeași situație se află și lotul de 864 mp cu nr.cadastral 54068,
situat în str. Viitorului f.nr., care se va dezmembra în două loturi, unul de 400
mp și celălalt de 464 mp.
3. Alipirea a două loturi de teren de 39 și 56 mp în str. Ștefan cel Mare, bl.
2, parter, care alcătuiesc extinderea spațiului comercial adiacent, realizată în
etape diferite, dar funcționând ca un tot unitar.
4. Alipirea loturilor de teren de 4419 mp, 337 mp, 329 mp și 305 mp
situate în incinta Școlii ”Costache Negri” se face în scopul elaborării unui
proiect de construire pentru noi săli de clasă dar și a unei săli de sport, dotare
care lipsește din zona respectivă; va rezulta un total de 5390 mp, suprafață
suficientă și pentru amenajarea spațiului de recreație și joacă a copiilor.
Operațiunile de cadastru se vor concretiza într-un acte notariale care se
vor achita de către cei interesați.
Faţă de cele prezentate, rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin vot.

Primjarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării
și alipirii unor terenuri
Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintate de primarul
municipiului Roman, am constatat:
Din punct de vedere al oportunităţii:
Dezmembrarea terenurilor din Aleea Vasile Lupu nr.27 și str. Viitorului
nr.6D este necesară în scopul efectuării operațiunilor notariale prilejuite de
vânzarea terenului către proprietarii locuințelor.
Alipirea terenurilor din str. Ștefan cel Mare bl.2 se impune în scopul
identificării printr-un număr cadastral unic al spațiului comercial existent, în
timp ce terenurile din str. Petru Rareș nr.1 vor fi destinate unui singur ansamblu
de dotări pentru învățământ și educație.
Considerăm că toate aceste operațiuni sunt necesare și oportune.
Din punct de vedere al legalităţii:
Prevederile legale privind proprietăţile unităţilor administrative-teritoriale,
concretizate în Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, stipulează faptul că orice
operaţiuni de dezmembrare, comasare, închiriere sau alipire ale acestora, se pot
efectua numai cu aprobarea Consiliului local, motiv pentru care propunerile în
cauză sunt întemeiate.
Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor
legale, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Arhitect Şef,
Ana-Maria ALEXE

