
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. __ din 27.02.2019 
 

privind aprobarea amenajarii unei parcari publice pe terenul proprietate a 
municipiului Roman, str. Aprodu Arbore f.n. , judetul Neamt 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 3605 din 21.02.2019 înaintată de 

către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 3606 din 21.02.2019 al Direcţiei de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 
 Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei pentru 
urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. nr. __ din 27.02.2019 
al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate  nr. __ din 27.02.2019 al 
Secretarului municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 15, lit. „a” din Legea 
nr. 50/1991R, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2,  lit. “c”, ale art. 45, precum şi ale 

art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică 

locală ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. 1. Se retrage dreptul de administrare a Directiei Administrare Piete 
asupra terenului in suprafață  de 1284 mp conform actelor si 1201 mp dupa 
masuratorile din teren, inscris in Cartea Funciara nr. 54255  Roman, avand 
numarul cadastral 54255. 
  

Art. 2. Investitia se va realiza din fonduri proprii ale S.C. Pro Center, care 
va preda terenul si investitia in patrimoniul municipiului Roman, dupa semnarea 
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  
 Se aprobă transmiterea în folosință către S.C. Pro Center, a terenului în 

suprafață  de 1284 mp conform actelor si 1201 mp dupa masuratorile din teren, 
inscris in Cartea Funciara nr. 54255  Roman, avand numarul cadastral 54255, 
aparținand domeniului public al Municipiului Roman pe perioada desfasurarii 
lucrarilor la investitia „Amenajare parcare publica cu un numar de 29 de locuri 
de parcare”. 



 

 

 Art. 3. De la data predarii lucrarii se acorda un drept de utilizare a unui 
nr. de 12 locuri de parcare de catre investitor pe perioada de 20 de ani si pana la 
concurenta sumei ce reprezinta valoarea investitiei.  
  

Art. 4. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 Preşedinte de şedinţă                                         Contrasemnează 
            Consilier,                               Secretarul Municipiului Roman              
Constantin HOLBAN                                      Gheorghe CARNARIU 



 

                         

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1   www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 3605 din 21.02.2019   
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajarii unei parcari publice pe 
terenul proprietate a municipiului Roman, str. Aprodu Arbore f.n. , judetul Neamt 
 
 S.C. Pro Center S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul 
Bacau, Calea Republicii nr. 129, Camera 2, jud. Bacau, legal reprezentata de dl. Adrian 
Pacuraru, cetatean roman, cu domiciliul in municipiul Bacau, in calitate de 
administrator a realizat o investitie importanta in municipiul Roman, respectiv 
constructia edificata pe terenul situat in intravilanul municipiului Roman, str. Sucedava 
nr.135, judetul Neamt unde functioneaza un magazin Carrefour. 
 Avand in vedere aceste lucruri se propune revitalizarea si functionalizarea 
terenului proprietate a municipiului Roman, situat in str. Aprodu Arbore, f.n., Roman, 
jud. Neamt in suprafata de 1284 mp conform actelor si 1201 mp dupa masuratorile din 
teren, inscris in Cartea Funciara nr. 54255  Roman, avand numarul cadastral 54255 prin 
amenajarea unei parcari publice. 
 Parcarea publica va avea 29 de locuri de parcare si va fi realizata exclusiv din 
resursele proprii ale firmei S.C. PRO CENTER S.R.L., neimplicand nici un efort 
financiar din partea Primariei municipiului Roman in cel mult 6 luni de la emiterea 
autorizatiei de construire. 

 Investitorul a solicitat acordarea unui drept de utilizare a 12 locuri de parcare in 
mod exclusiv, pentru 20 ani, din totalul de 29 locuri de parcare. 

Raportat la valoarea investitiei, aceasta se poate asimila unei plati anticipate a 
contravalorii folosintei acestor 12 locuri, drept pentru care propunem limitarea acestei 
folosinte pana la concurenta acestei valori, calculat la cuantumul inchirierii practicat 
anual pentru parcarile publice. 

Realizarea parcarii publice prezinta utilitate atat pentru municipiul Roman cat si 
pentru cetatenii municipiului printr-o ameliorare semnificativa din punct de vedere 
arhitectural si estetic a zonei prin amenajarea unui spatiu salubru(mobilier urban, spatiu 
verde) cat si la o descongestionare a traficului din zona. 

 Faţă de cele prezentate, rog domnii consilieri să se pronunţe prin vot. 

    
INIŢIATOR, 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MIC 



 

                         

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1    www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Serviciul emitent: Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Nr.  3606 din 21.02.2019        
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajarii unei parcari publice 
pe terenul proprietate a municipiului Roman, str. Aprodu Arbore f.n. , 

judetul Neamt 
 

          Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre promovate de 
Primarul Municipiului Roman - dl. Lucian Ovidiu Micu, am constatat 
următoarele: 
 

Sub aspectul oportunităţii:  edificarea unei parcari publice cu 29 de 
locuri nu poate fi decat absolut necesara, atat pentru municipiul Roman cat si 
pentru cetatenii municipiului printr-o sporire a gradului de confort a locuitorilor 
municipiului Roman, facilitandu-se accesul cu autoturismele proprii in zona 
comerciala a pietei centrale, o ameliorare semnificativa din punct de vedere 
arhitectural si estetic a zonei prin amenajarea unui spatiu salubru(mobilier 
urban, spatiu verde) cat si la o descongestionare a traficului din zona. 

 
 

Sub aspectul legalităţii: apreciem că obiectivul nu are scop lucrativ, 

astfel că, potrivit art. 15, lit. a) din Legea nr. 50/1991R privind autorizarea 

executării construcţiilor, terenul necesar se poate dat în folosinţă pe termen 

limitat, celor care finanţează lucrările; menționăm că, la finalizarea acestora,  

întreg rezultatul acestui efort, va trece în proprietate publică și va aduce 

plusvaloare inventarului municicipiului. 
Investitorul a solicitat acordarea unui drept de utilizare a 12 locuri de 

parcare in mod exclusiv, pentru 20 ani, din totalul de 29 locuri de parcare. 
Raportat la valoarea investitiei, aceasta se poate asimila unei plati 

anticipate a contravalorii folosintei acestor 12 locuri, drept pentru care 
propunem limitarea acestei folosinte pana la concurenta acestei valori, calculat 
la cuantumul inchirierii practicat anual pentru parcarile publice. 

În concluzie,  apreciez  proiectul ca legal şi oportun şi recomand 

aprobarea acestuia.                                                 
 

Arhitect Şef, 
Iulian Sebastian Negru 


