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                         Anexă la H.C.L. nr. 56 din 25.05.2006  

 

 

 

 

 

1. Cinematograf  “23 August”  

– poziţia nr. 21-22 din H.C.L. nr.108/2003,  

- situat în Roman, str.Ştefan cel Mare, nr.210;  

- suprafaţă clădire: 354mp. ; teren: 1995mp.;  

- dosar intern nr.296 al Comisiei pentru Legea nr.10/2001; 

- notificator : Lazarovici Izidor.  

 

2. Cantina de ajutor social  

-  poziţia nr. 27-28  din H.C.L. nr.108/2003;  

- situat în Roman, str.C.A.Rosetti, nr.1;  

- suprafaţă clădire : 291mp.; teren: 305mp.;  

- dosar intern nr. 282 al Comisiei pentru Legea nr.10/2001;  

- notificator: Kostachi Gh.Matei.  

 

3. Cămin bolnavi somatici 

- poziţia nr.29-30 din H.C.L. nr. 108/2003;  

- situat în Roman, str. Veronica Micle, nr.3-5;  

- suprafaţă clădire:  1520mp., teren: 3500mp. 

- dosar intern nr. 282 al Comisiei pentru Legea nr.10/2001;  

- notificator: Kostachi Gh.Matei.  

 

4. Clubul Copiilor 

- poziţia nr. 31-32 din H.C.L. nr.108/2003;  

- situat în Roman, str. Cuza Vodă, nr.12;  

- suprafaţă clădire:  1233,08mp., teren: 3756mp. 

- notificator: Biserica Armenească  

 

5. Scoala de Artă 
-  poziţia nr.152 din H.C.L. nr. 108/2003;  

- situat în Roman, str. Veronica Micle  

- suprafaţă clădire:  450mp., teren: 3677 mp. 

- dosar intern nr. 267 al Comisiei pentru Legea nr.10/2001;  

- notificator: Celebidache Dan – Sergiu ş.a.  

 

6. Grădiniţa nr.9  

- poziţia nr.201-202 din H.C.L. nr. 108/2003;  

- situat în Roman, str. Bogdan Dragoş, nr.61;   

- suprafaţă clădire: 552,45mp., teren: 1840mp. 

- dosar intern nr. 161 al Comisiei pentru Legea nr.10/2001;  

- notificator: moştenitorii def.Valter Petru 
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7. Spitalul Vechi 

- poziţia nr.203-217 din H.C.L. nr. 108/2003;  

- situat în Roman, str. Speranţei,  nr.11;   

- suprafaţă clădire: 3600mp., teren: 13931mp. 

- dosar intern nr.213 al Comisiei pentru Legea nr.10/2001;  

- notificator: Lozinschi Mărioara 

-    cerere de revendicare: Parohia “Sfinţii Voievozi”.  

 

8. Parcul Zoologic 

- poziţia nr.303  din H.C.L. nr. 108/2003;  

- situat în Roman, str. Alex.cel Bun;   

- suprafaţă clădiri: 6500mp., teren  30.500mp. 

- dosar intern nr.211 al Comisiei pentru Legea nr.10/2001;  

- notificator: Fundaţia Melchisedec  

 

9.  Grădiniţa nr.4  

- poziţia nr.158-159  din H.C.L. nr. 108/2003;  

- situat în Roman, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 6;   

- suprafaţă clădire  260mp., teren: 481mp. 

- dosar intern nr.208 al Comisiei pentru Legea nr.10/2001;  

- notificator: Fundaţia Melchisedec  

 

10. Grădiniţa nr.6 

- poziţia nr.198-200  din H.C.L. nr. 108/2003;  

- situat în Roman, str. Primăverii, nr. 2;   

- suprafaţă clădire  228,40mp., teren: 1290mp. 

- dosar intern nr.476 al Comisiei pentru Legea nr.10/2001;  

- notificator:  Onofrei Teodor ş.a.  

 

 

          

 

 

 

  

 


