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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 34 din 21.03.2012 

 
privind aprobarea dezmembrării unor terenuri 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 4553 din 12.03.2012 înaintată de 

către dl. Laurenţiu Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 4554 din 12.03.2012 întocmit de către Direcţia de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

Văzând avizul favorabil nr. 10 din 19.03.2012 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 35 din 21.03.2012 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 5183 din 21.03.2012 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 – Legea 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 11921 mp, cu nr. cadastral 52511, situat pe 

str. Nordului, nr. 3, astfel: 

- lotul 1 în suprafaţă de  9749 mp; 

- lotul 2 în suprafaţă de  2172 mp; 

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

prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea terenului proprietate publică a 

municipiului Roman, în suprafaţă de 8820 mp, cu nr. cadastral 50320, situat pe 

str. Ştefan cel Mare, astfel: 

- lotul 1  în suprafaţă de 8790 mp, cu nr. cadastral 53806; 

- lotul 2  în suprafaţă de     30 mp, cu nr. cadastral 53807; 

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 
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Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului a lotului nr. 2 înscris la articolul 2 din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 4. Se aprobă dezmembrarea terenului proprietate privată a 

municipiului Roman, în suprafaţă de 14750 mp, cu nr. cadastral 50268, situat în 

str. Moldovei,  f. nr., astfel:  

- lotul 1 în suprafaţă de   2000 mp, cu nr. cadastral 54115; 

- lotul 2 în suprafaţă de 12750 mp, cu nr. cadastral  54116; 

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în anexa nr. 3 la 

prezenta hotărâre. 
 

Art. 5. La data prezentei se abrogă articolele 2 şi 3 din Hotărârea 

Consiliului local Roman nr. 13 din 31.01.2012. 
 

  Art. 6. Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

  Art. 7. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ 

                    Consilier,                                            Secretarul Municipiului Roman, 

      Ec. Leonard ACHIRILOAEI                            Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


