
                                                                              Anexa nr . 1              
la H.C.L. nr. 136 din 30.06.2009 

 
 
 
 
Modificare „ Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Roman” 
 
 
 

Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Neamţ, se modifică după cum urmează : 

 

a)Se modifică următoarele poziţii : 
 

  (i). Poziţia 194  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S= 1.275 mp ;    

 
 (ii). Poziţia 196  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=3.400 mp 
 

(iii). Poziţia 201 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=900 mp 

 
(iv). Poziţia 251 se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=11.310 mp 
 

(v). Poziţia 263 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.840 mp 

 
(vi). Poziţia 265 se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.080 mp 
 

(vii). Poziţia 273 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=15.950 mp 

 
(viii). Poziţia 282 se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.440 mp 
 

(ix). Poziţia 283 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.690 mp 

 
(x). Poziţia 297 se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.506 mp 
 

(xi). Poziţia 316 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=5.831 mp 

 
 (xii).  Poziţia 352 se modifică după cum urmează : 

-   Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=3.475 mp 
 

(xiii).  Poziţia 357 se modifică după cum urmează : 
-   Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.425 mp 

                                                                                                                                   


