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                                                                                      Însuşit de Consiliul local prin  
                                                                                       Hotărârea nr. 141 din 20.07.2009 

                 
 

                                                                                                 Primarul municipiului Roman 
                                                                                        Prof. Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                                                                                             

 
 

 
Modificări la anexa nr. 3 „Inventarul  bunurilor care aparţin domeniul 

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 abrogă  poziţiile  nr. 32, 163, 190, 269, 290 din anexă ; 
 

b) Se modifică următoarele poziţii : 
 

 
(i) Poziţia 28  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins : Şcoala nr. 5 şi Grădiniţa nr.3, strada 
Cuza Vodă nr.22  

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : Teren -S=6060 mp;Clădiri: C1-
şcoala, (P+3E)- Sc= 712 mp, C2- grădiniţa(P+2) – Sc= 287mp,C3 – sala 
de sport-(P+1) Sc= 605 mp, C4 – centrala termica- (P)- Sc=21 mp ;    

- Coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare teren = 1.251.239 Ron, 
valoare clădiri : VC1 +C3 =12.168 Ron, VC2=2892 Ron,  V C4= 9.000 Ron. 

 
 

(ii) Poziţia 109  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins : Colegiul Naţional Roman Vodă,corp 

A,  strada Mihai Eminescu nr. 4.  
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : Teren -S=8713 mp;Clădiri: C1-

şcoala, (P+1E)- Sc= 1549 mp, C2- sală sport(P) – Sc= 270mp,C3 – sala de 
sport-(P)- Sc= 95 mp, C4 – vestiar- (P)- Sc=48 mp, C5 – bibliotecă- (P+1)- 
Sc=135 mp  ;    
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- Coloana 5 va avea următorrul cuprins : valoare teren = 1.799.017 Ron, 
valoare clădiri: VC1 =2038 Ron, VC2+C3+C4=38,75 Ron,  V C5= 43,12 Ron. 
 

(iii) Poziţia 110  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins : Colegiul Naţional Roman Vodă,corp 

D,  strada Tineretului  nr.28.  
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : Teren -S=2871 mp;Clădiri: C1-

şcoala, (P+3E)- Sc= 679 mp, C2- sală sport(P) – Sc= 440 mp,C3 – 
magazie-(P)- Sc= 21 mp;    

- Coloana 5 va avea următorrul cuprins : valoare teren = 592.790 Ron, 
valoare clădiri: VC1 =158,14 Ron. 
 

 
(iv)  Poziţia 111  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins : Colegiul Naţional Roman Vodă, corp 
B,  strada Tineretului  nr.28.  

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : Teren -S=2727 mp;Clădiri: C1-
şcoala, (P+1E)- Sc= 1483 mp ; 

- Coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare teren = 563.057 Ron, 
valoare clădire : VC1 = 7,68 Ron. 
 

 
(v)  Poziţia 114  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins :Şcoala generală nr. 1 „Vasile 
Alecsandri” ,corp A,  strada C.A. Rosetti  nr.8.  

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : Teren -S=4768 mp;Clădiri: C1-
şcoala, (D+P+2E)- Sc= 753 mp, C2- sală sport(P) – Sc= 1099 mp, C3 – 
magazie-(P)- Sc= 22 mp; C4 – magazie-(P)- Sc= 21 mp;    
   

- Coloana 5 va avea următorrul cuprins : valoare teren = 984.473 Ron, 
valoare clădiri : VC1 =377 Ron, VC2=1.586.000  Ron,  V C3+C4= 27 Ron. 
  

 
(vi)  Poziţia 115  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins :Şcoala generală nr. 1 „Vasile 
Alecsandri” ,corp B,  strada C.A. Rosetti  nr.8.  

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : Teren -S=4672 mp;Clădiri: C1-
şcoala, (P)- Sc= 841 mp;    

- Coloana 5 va avea următorrul cuprins : valoare teren = 964.651 Ron, 
valoare clădiri: VC1  =377 Ron. 
 
 

(vii) Poziţia 158 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1284 mp, strada Aprodu Arbore 

nr. 36 ;  
- Coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare = 265.114 Ron . 
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(viii) Poziţia 159 se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=18.505 mp, strada Renaşterii;  
- Coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare = 430.241 Ron. 

 
(ix) Poziţia 160 se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=18.376 mp, strada Islazului;  
- Coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare = 427.242 Ron. 

  
(x) Poziţia 161 se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=516 mp+155 mp+73mp, strada 
Ecaterina Teodoroiu;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare = 86.490 Ron. 
 

(xi) Poziţia 162  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=108 mp+21 mp, strada Anton 

Pann;  
- Coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare = 14.996 Ron. 

 
(xii) Poziţia 164  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=215 mp, strada Bd. Republicii;  
- Coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare = 24.994. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.440 mp 
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(xxi). Poziţia 283 se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.690 mp 
 

(xxii). Poziţia 297 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.506 mp 

 
(xxiii). Poziţia 316 se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=5.831 mp 
 

 (xxiv).  Poziţia 352 se modifică după cum urmează : 
-   Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=3.475 mp 

 
(xxv).  Poziţia 357 se modifică după cum urmează : 

-   Coloana 3 va avea următorul cuprins : S=1.425 mp 
 
 
 
 
Preşedinte : Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu, Primarul municipiului ________________________ 
    Membri : Jurist Gheorghe Carnariu , Secretarul municipiului___________________________ 
         Ec. Mihai Plaii, Director economic__________________________________________ 
                     Ing. Dan Felician Ioniţă, Director tehnic_____________________________________ 
                     Arh. Alexe Ana-Maria, Arhitect şef_________________________________________                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             


