
Page 1 of 2 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 203 din 17.12.2009 

 
privind stabilirea denumirii unor noi piaţete şi străzi 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
 Examinând Expunerea de motive nr. 21.054 din 08.12.2009 înaintată de 
Primarul Municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul 
de specialitate nr. 21.055 întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului; 
 Văzând avizul favorabil nr. 110 din 17.12.2009 al Comisiei pentru urbanism 
şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 19 din 17.12.2009 al Comisiei 
pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi  tineret, avizul favorabil nr. 225 din 
17.12.2009 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate  nr.   21531 din 
17.12.2009 dat de Secretarul municipiului Roman; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. “d” , ale art. 45, 
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind 
administraţia publică locală;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art. 1. Atribuie numele “Piaţeta SERGIU CELIBIDACHE” scuarului din 
faţa clădirii Casa Celibidache, conform planului de situaţie – anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 2. Atribuie numele “Piaţeta CALISTRAT HOGAŞ” scuarului din faţa 
clădirii Muzeul de Artă, conform planului de situaţie – anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 3. Atribuie numele “Piaţeta GEORGE RADU MELIDON” scuarului 
din faţa clădirii Bibliotecii municipale, conform planului de situaţie – anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Atribuie numele “Piaţeta MAX BLECHER” scuarului din faţa 
clădirii Casa de Cultură, conform planului de situaţie – anexa nr. 4 la prezenta 
hotărâre. 
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Art. 5. Atribuie numele “Piaţeta UNIRII” scuarului în care este situat 

Stejarul Unirii, conform planului de situaţie anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 6. Atribuie numele “Piaţeta GARABET IBRAILEANU” spaţiului 
dintre clădirile  Romtelecom şi Poşta Veche, conform planului de situaţie anexa nr. 
6 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 7.  Atribuie numele “Piaţeta ŞTEFAN CEL MARE” scuarului din faţa 
blocului nr. 19, strada Sucedava, conform planului de situaţie anexa nr. 7 la 
prezenta hotărâre. 

 

Art. 8. Atribuie numele “Piaţeta EPISCOP MELCHISEDEC 
ŞTEFĂNESCU” scuarului din faţa Spitalului vechi, conform planului de situaţie - 
anexa nr. 8 la prezenta hotărâre. 

 
 

Art. 9. Atribuie numele “Piaţeta DRAGOŞ VODĂ” scuarului de la 
intersecţia străzilor Bogdan Dragoş şi C. A. Rosetti, conform planului de situaţie - 
anexa nr. 9 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 10. Atribuie numele “ALEEA ARMENEASCĂ” aleii de acces la 
Biserica Armenească, conform planului de situaţie - anexa nr. 10 la prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 11. Atribuie numele “ALEEA VASILE LUPU” aleii de acces la 
blocurile de locuinţe ANL  din strada Vasile Lupu, conform planului de situaţie - 
anexa nr. 11 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 12. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei. 

 

Art. 13.  Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 45/1999 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului se va 
modifica şi completa în consecinţă. 

 

 Art. 14. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
   
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ 
                  Consilier,                                                  Secretar, 
         Lenuţa-Nuşa CHIRIAC                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


