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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. 53 din 28.04.2011 

 

 
Însuşit de Consiliul local prin  

Hotărârea nr. 53 din 28.04.2011 

                 

 

Primarul municipiului Roman 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                                                                                                             

 

 

 

Modificări la „Inventarul  bunurilor care aparţin domeniul public al 

municipiului ROMAN” 

 

a) Se modifică următoarele poziţii : 

 

(i) Poziţia 372  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=5004 mp, L=834 m, de la DJ 207A 

până la canal desecare HC 148;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 4118,29 lei 
 

(ii) Poziţia 373  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=3768 mp, L=628 m, de la DE 147 

până la strada Tirului;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 3101,06 lei 
 

(iii) Poziţia 374  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=6522 mp, L=1087 m, de la strada 

Cocorului la strada Islazului;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 5367,87 lei 
 

(iv) Poziţia 375  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=4096 mp, L=524 m, de la strada 

Bogdan Dragoş la DE 488;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 3371,00 lei 
 

(v) Poziţia 376  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=3072 mp, L=512m, de la DJ 207A 

până la canal desecare HC 110;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 2528,26 lei 
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(vi) Poziţia 377  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=12162 mp, L=2027m, de la DE80 la 

DE  25;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 10009,33 lei 

 

(vii) Poziţia 378  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=2328 mp, L=388 m, de la strada 

Fabricii la DE 252;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 1915,94 lei 
 

(viii) Poziţia 379  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=6714 mp, L=1119m, de la Artera 

Ocolitoare Est la Staţia de pompe Siret;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 5525,62 lei 
 

(ix) Poziţia 380  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 2 va avea următorul cuprins: DRUM EXPLOATARE 25 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=4350 mp, L=725 m, de la DJ 207A  la 

DE  88;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 3580,05 lei 
 

(x) Poziţia 381  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=3203 mp, L=366m, de la DJ 207 A la 

canal desecare HC 140;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 2636,07 lei 

  

(xi)    Poziţia 382  se modifică după cum urmează : 

- Coloana 3 va avea urmatorul cuprins :S=7770mp, L=1295 m, de la strada 

Lupeni la dig Moldova;  

- Coloana 5 va avea următorul cuprins: 6394,71 lei 

 

 

 

 

 
Preşedinte : Laurenţiu-Dan LEOREANU, Primarul municipiului ________________________ 

    Membri : Gheorghe CARNARIU, Secretarul municipiului ____________________________ 

          Mihai PLAII, Director economic   ________________________________________ 

     Dan Felician IONIŢĂ, Director tehnic  ____________________________________ 
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