
R O M Â N I A 
J U D E T U L  N E A M � 

M U N I C I P I U L  R O M A N 
C O N S I L I U L  L O C  A L 

 
H O T � R Â R E A 

 
Nr. 86 din 30.09.2004 

 
Privind aprobarea efectu�rii unor schimburi de terenuri . 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
 Examinând Expunerea de motive nr. 58422 din 24.09.2004 înaintat� de 
Primarul municipiului Roman �i întocmit� de Serviciul urbanism ; 
 V�zând avizul nr. 36 din 28.09.2004 al Comisiei pentru urbanism �i lucr�ri 
publice, avizul de legalitate  nr. 58423 din 24.09.2004 al  Secretarului municipiului 
Roman; 
 Având în vedere prevederile art.38 lit. f , art. 46 din Legea nr. 215 / 2001  
privind administra�ia public� local�  
 

H O T � R � � T E : 
 

Art.1. Se aprob� efectuarea schimbului de terenuri între Consiliul local al 
municipiului Roman �i S.C. DAROM IMPEX SRL , în urm�toarele condi�ii: 

- Consiliul local Roman pred� S.C. DAROM IMPEX suprafa�a de 60 
m.p. teren situat în str.Rahovei lot nr. 4 �i 70 m.p. teren situat în str.   
D. Gherea f.n. ; 

- S.C. DAROM IMPEX SRL pred� Consiliului local Roman suprafa�a 
de 500 m.p. teren intravilan situat pe str. Islazului f.n.  

Terenurile au dimensiunile �i vecin�t��ile înscrise în schi�ele ce înso�esc 
rapoartele de expertiz�. 

 

Art. 2. Se aprob�  efectuarea unui schimb de terenuri între Consiliul local al 
municipiului Roman �i d-l N�stase Dorel , în urm�toarele condi�ii : 

- Consiliul local Roman pred� d-lui N�stase Dorel suprafa�a de 
500mp. teren situat în str. Matei Millo nr. 7 bis ; 

- D-l N�stase Dorel  pred� Consiliului local Roman suprafa�a de 500 
m.p. teren intravilan situat pe str. Islazului f.n. 

Terenurile au dimensiunile �i vecin�t��ile înscrise în schi�ele ce înso�esc 
rapoartele de expertiz�. 

 

Art. 3. Se aprob�  efectuarea unui schimb de terenuri între Consiliul local al 
municipiului Roman �i S.C.  G & H  STAR  SRL Roman , în urm�toarele condi�ii : 

- Consiliul local Roman pred� S.C.  G & H  STAR  SRL Roman                                      
suprafa�a de 40 m.p. teren situat în str. N.Titulescu f.n.; 



- S.C.  G & H  STAR  SRL Roman pred� Consiliului local Roman 
suprafa�a de 250 m.p. teren intravilan situat în str. Prim�verii , nr. 
cad. provizoriu 2337 / 1 . 

Terenurile au dimensiunile �i vecin�t��ile înscrise în schi�ele ce înso�esc 
rapoartele de expertiz�. 

 

Art. 4. Se aprob�  efectuarea unui schimb de terenuri între Consiliul local al 
municipiului Roman �i S.C.  OZ-ER  GOLDEN  SRL Roman , în urm�toarele 
condi�ii : 

- Consiliul local Roman pred� S.C.  OZ-ER  GOLDEN  SRL Roman 
suprafa�a de 60 m.p. teren situat pe str. Cuza Vod� ;         

- S.C.  OZ-ER  GOLDEN  SRL Roman pred� Consiliului local 
Roman suprafa�a de 250 m.p. teren intravilan situat în str. Prim�verii 
, nr. cad. provizoriu 2337 . 

Terenurile au dimensiunile �i vecin�t��ile înscrise în schi�ele ce înso�esc 
rapoartele de expertiz�. 
 

Art. 5. Se aprob�  efectuarea unui schimb de terenuri între Consiliul local al 
municipiului Roman �i d-l Lungu Iulian  , în urm�toarele condi�ii : 

- Consiliul local Roman pred� d-lui Lungu Iulian  suprafa�a de 304 
m.p. teren situat pe str. Viitorului f.n.     

- D-l Lungu Iulian  pred� Consiliului local Roman suprafa�a de 500 
m.p. teren intravilan situat în str. Prim�verii , nr. cad. provizoriu 
2558 . 

Terenurile au dimensiunile �i vecin�t��ile înscrise în schi�ele ce înso�esc 
rapoartele de expertiz�.    

Art. 6 Se aprob�  efectuarea unui schimb de terenuri între Consiliul local al 
municipiului Roman �i S.C. BOSITO COM SRL Roman , în urm�toarele condi�ii : 

- Consiliul local Roman pred� S.C. BOSITO  COM SRL Roman  
suprafa�a de 100 m.p. teren situat pe b-dul Republicii f.n. ;        

- S.C. BOSITO  COM SRL Roman pred� Consiliului local Roman 
suprafa�a de 300 m.p. teren intravilan , nr. cad. provizoriu 1929/1/ 1. 

Terenurile au dimensiunile �i vecin�t��ile înscrise în schi�ele ce înso�esc 
rapoartele de expertiz�. 

 

Art.7 Se aprob� efectuarea schimbului de terenuri între Consiliul local al 
municipiului Roman �i S.C. PETROROM 2002 SRL , în urm�toarele condi�ii: 

- Consiliul local Roman pred� S.C. PETROROM 2002 S.R.L. 
suprafa�a de 500 m.p. teren situat în  Pia�a Republicii; 

- S.C. PETROROM 2002 SRL pred� Consiliului local Roman 
suprafa�a de 750 m.p. teren situat în sola Aerodrom.  

Terenurile au dimensiunile �i vecin�t��ile înscrise în schi�ele ce înso�esc 
rapoartele de expertiz�. 

 

Art.8 Se aprob� efectuarea schimbului de terenuri între Consiliul local al 
municipiului Roman �i S.C. DASERA IMPEX SRL , în urm�toarele condi�ii: 

- Consiliul local Roman pred� S.C. DASERA IMPEX S.R.L. 
suprafa�a de 363 m.p. teren situat în  str. Sucedava, nr. 129; 

- S.C. DASERA IMPEX SRL pred� Consiliului local Roman 
suprafa�a de 550 m.p. teren situat în sola Aerodrom. 



Terenurile au dimensiunile �i vecin�t��ile înscrise în schi�ele ce înso�esc 
rapoartele de expertiz�. 

 

Art. 9 Primarul municipiului Roman va întocmi �i înainta documenta�ia 
necesar� în vederea autentific�rii actului de schimb . 

 

Art. 10 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hot�râre 
autorit��ilor �i persoanelor interesate . 

 
 

PRE�EDINTE DE �EDIN�� ,                  CONTRASEMNEAZ� , 
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