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MUNICIPIUL ROMAN  
Comisia specială pentru întocmirea  
inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Roman 
                                                                                            ANEXA NR. 1              

La Hotărârea Consiliului Local Roman 
Nr. 206 din 17.12.2009 

 
 

Însuşit de Consiliul local prin  
Hotărârea nr. 206 din 17.12.2009 

                 
 

                                                                                                 Primarul municipiului Roman 
Prof. Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                                                                                              

 
 

 
Modificări la „Inventarul  bunurilor care aparţin domeniul public al 

municipiului ROMAN” 
 
 
 
 

a) Se abrogă  poziţiile  nr. 197,198, 314, 315 şi 334 din anexă ; 
 

b) Se modifică următoarele poziţii : 
 

 
(i) Poziţia 202  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: strada Teiului 
 

(ii) Poziţia 217 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: strada Cucutei 

 
(iii) Poziţia 221  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: fundătura Cânepii 
 

(iv) Poziţia 225  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: strada Izvor 

 
(v)      Poziţia 238  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: trecătoarea Salciei  
 

(vi)  Poziţia 240  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: trecătoarea Moldovei  



 
 

(vii) Poziţia 241 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: trecătoarea Izvor 

 
 

(viii) Poziţia 296 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: strada Mihail Jora  

 
(ix) Poziţia 305 se modifică după cum urmează : 

Coloana 3 va avea urmatorul cuprins: S=29.600 mp 
 

(x) Poziţia 307 se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: strada Martir Horia  

 
  

(xi)    Poziţia 311  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: strada Panait Moşoiu  

 
 

(xii) Poziţia 331  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: piaţa Roman Vodă  

 
(xiii) Poziţia 333  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: strada Soldat Porojan  
 

(xiii). Poziţia 344  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: scuarul Republicii 

   
 

 (xiv). Poziţia 363  se modifică după cum urmează : 
- Coloana 2 va avea urmatorul cuprins: strada Mihail Zirra  

 
 

 
Preşedinte : prof. Laurenţiu Dan Leoreanu, Primarul municipiului _________________________ 
Membri :     jr. Gheorghe Carnariu , Secretarul municipiului_______________________________ 
         ec. Mihai Plaii, Director economic___________________________________________ 
    ing. Dan Felician Ioniţă, Director tehnic______________________________________ 
    arh. Alexe Ana-Maria, Arhitect şef__________________________________________                                                                                                                                  
 
 
 

                                                                                                                             


