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H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 120 din 22.09.2011 

 
privind aprobarea dezmembrării şi alipirii unor terenuri 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 16503 din 13.09.2011 înaintată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi  raportul de 

spacialitate nr. 16504 din 13.09.2011 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. 64 din 21.09.2011 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 133 din 22.09.2011 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul de legalitate nr. 17207 din 22.09.2011 al Secretarului municipiului 

Roman; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, 

ale art. 124, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului proprietate privată a municipiului 

Roman, în suprafaţă de 7205 m.p., cu nr. cadastral 4134, situat pe Artera Ocolitoare 

Vest, astfel: 
- lotul 1 (P16)  în suprafaţă de 1960 m.p.; 

- lotul 2 (P17)  în suprafaţă de 1690 m.p.; 

- lotul 3 (P15-20) în suprafaţă de 3555 m.p.; 

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă alipirea următoarelor parcele de teren,  proprietatea privată a 

municipiului Roman, situate pe Artera Ocolitoare Vest: 

- lotul D1 în suprafaţă de 1800 m.p., cu nr. cadastral 4899; 

- lotul D2 în suprafaţă de  1960 m.p., cu nr. cadastral 4927; 

Va rezulta un lot de 3760 m.p. cu dimensiunile şi vecinătăţile înscrise în anexa 

nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 

 Art. 3. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri. 
 

 Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ 

                Consilier,           Secretarul Municipiului Roman, 

      Eugen PĂULEŢ                           Gheorghe CARNARIU 


