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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 32 din 28.02.2017 
 

privind aprobarea alipirii unor terenuri 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 3000 din 20.02.2017 iniţiată de către dl 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 

3001 din 20.02.2017 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. 8 din 28.02.2017 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 33 din 28.02.2017 al Comisiei 

juridice şi avizul de legalitate nr. 3589 al Secretarului Municipiului Roman; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 36 alin. (5) lit. 

a) precum şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică 

locală; 

 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată 

a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 14.507 mp,  cu 

adresa unică:  Artera Vest nr.12, astfel: 

- lotul 1 - în suprafaţă de   7477 mp, cu nr. cadastral 57622; 

- lotul 2 - în suprafaţă de   2100 mp, cu nr. cadastral 57307; 

- lotul 3 - în suprafaţă de   1500 mp, cu nr. cadastral 57308; 

- lotul 4 - în suprafaţă de   1750 mp, cu nr. cadastral 57309; 

- lotul 5 - în suprafață de   1680 mp, cu nr. cadastral 52518. 

 (2) Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de 

situaţie anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

 Art. 2. (1) Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată 

a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 1.197 mp, cu 

adresa unică: str. Ștefan cel Mare nr.191 A: 

- lotul 1 – în suprafață de 693 mp, cu nr. cadastral 56174; 

- lotul 2 – în suprafață de   74 mp, cu nr. cadastral 56178; 

- lotul 3 – în suprafață de   25 mp, cu nr. cadastral 56177; 

- lotul 4 – în suprafață de 230 mp, cu nr. cadastral 55574; 

- lotul 5 – în  suprafață de  91 mp, cu nr. cadastral 55490; 

- lotul 6 – în suprafață de   84 mp, cu nr. cadastral 55492. 
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(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de 

situație anexa 2 parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 
 

 Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
  
 

    Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

      George-Alexandru BĂLAN                             Gheorghe CARNARIU 
 


