
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 152 din 21.11.2014 

 
privind aprobarea dezmembrării unor imobile 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 18142 din 10.11.2014 înaintată de către 

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

specialitate nr. 18143 din 10.11.2014 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. 63 din 21.11.2014 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 157 din 21.11.2014 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul de legalitate nr. 18685 din 21.11.2014 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 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 1055 mp, cu nr. 

cadastral 55259, situat în str. Nordului, nr. 3, astfel: 

- lotul 1 - în suprafaţă de   941 mp; 

- lotul 2 - în suprafaţă de   114 mp. 

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa 

nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 5067 mp, cu nr. cadastral 

55850, situat în Piaţa Roman Vodă, nr. 1, astfel: 

- lotul 1 - în suprafaţă de   4701 mp; 

- lotul 2 - în suprafaţă de     366 mp. 

 Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa 

nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 680 mp, cu nr. cadastral 

52131, situat în str. Elena Doamna, nr. 1, astfel: 



- lotul 1 - în suprafaţă de   380 mp; 

- lotul 2 - în suprafaţă de   300 mp; 

 Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa 

nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 

 Art. 4. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 4012 mp, cu nr. 

cadastral 50958, situat în str. Colectorului, f. nr., astfel: 

- lotul 1 – în suprafaţă de 3534 mp; 

- lotul 2 – în suprafaţă de   478 mp; 

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în anexa nr. 4 la prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 5. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 5988 mp, cu nr. 

cadastral 50889, situat în str. Colectorului, f. nr., astfel: 

- lotul 1 – în suprafaţă de 4036 mp; 

- lotul 2 – în suprafaţă de 1952 mp; 

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în anexa nr. 4  la prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 6. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 503 mp, cu nr. cadastral 

55840, situat în str. Ştefan cel Mare, nr. 198, astfel: 

- lotul 1 - în suprafaţă de   451 mp; 

- lotul 2 - în suprafaţă de     17 mp; 

- lotul 3 – în suprafaţă de       4 mp; 

- lotul 4 – în suprafaţă de       4 mp; 

- lotul 5 – în suprafaţă de      19 mp; 

- lotul 6 – în suprafaţă de        8 mp. 

 Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa 

nr. 5 la prezenta hotărâre. 
 

 Art. 7. Se aprobă dezmembrarea (apartamentarea) imobilului în suprafaţă 

construită de 173 mp cu număr cadastral 55788-C1, situat în Roman, str. Ştefan cel 

Mare, nr. 198, astfel: 

- Apartamentul 1 - în suprafaţă construită de 58 mp şi utilă de 44,51 mp; 

- Apartamentul 2 - în suprafaţă construită de 38 mp şi utilă de 30,16 mp; 

- Apartamentul  3 - în suprafaţă construită de 77 mp şi utilă de 61,06 mp. 

 Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în  Anexa 6  la prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 8. Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri. 
 

 Art. 9. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 

          Consilier,          Secretarul Municipiului Roman, 

  Lucian-Ovidiu MICU                                   Gheorghe CARNARIU 


