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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. __ din 18.04.2019 

 
privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 7372 din 10.04.2019 înaintată de 

Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 7373 din 10.04.2019 emis de Direcţia de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului și Direcția Juridică și Administrație Publică; 
 Văzând avizul favorabil nr. __ din 18.04.2019 al Comisiei pentru 
urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. __ din 18.04.2019 al 
Comisiei juridice precum şi avizul de legalitate  nr. _____ din 18.04.2019 al 
Secretarului municipiului; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „b” şi ale art, 45 
din Legea nr. 215/2001R, privind administraţia publică locală ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Aprobă efectuarea schimbului de terenuri între Consiliul local al 

municipiului Roman şi dnii Filioreanu Adrian și Filioreanu Cornelia, în 
următoarele condiţii: 

 

- Consiliul local Roman predă către dnii Filioreanu Adrian și Filioreanu 

Cornelia suprafaţa de 31 m.p. teren situat în Roman, str. Cuza-Vodă, compusă 

din suprafața de 16 mp (15 mp din acte, 16 mp din măsurători), identificată cu 

nr. cadastral 2720, înscris în CF nr. 57582 și suprafața de 15 mp situată în 

municipiul Roman, str. Cuza-Vodă, identificată cu nr. cadastral 2741, înscrisă în 

CF a municipiului Roman 57596, evaluat la 37,4 E/mp conform Studiului de 
Piața pentru anul 2019  privind valorile minime imobiliare a Camerei Notarilor 

Publici Bacău. 
- dnii Filioreanu Adrian și Filioreanu Cornelia predau Consiliului local 

Roman suprafaţa de 31 m.p. teren situată în mun. Roman, str. Cuza-Vodă nr. 7 
bis, cu nr cadastral 59165, înscris în CF nr. 59165 a mun.Roman, evaluat la 37,4 
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E/mp conform Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime 

imobiliare a Camerei Notarilor Publici Bacău. 
 

Art. 2. Contractele de schimb se vor încheia în formă autentică, iar 

cheltuielile ocazionate de acestea vor fi suportate de solicitanţi. 
 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 

           Consilier,                           Secretarul Municipiul Roman, 
 Ioana-Roxana IORGA                                   Gheorghe CARNARIU  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

 efectuării unui schimb de terenuri 

 
Prin notificarea nr. 554/2001, înregistrată la Primăria municipiului Roman 

sub nr. 70007/28.11.2001 dl. BAR - HAIM GABRIEL, a solicitat restituirea în 
natură a  imobilul situat în mun. Roman, str. Elena Doamna, nr. 10 (actual str. Cuza 
Vodă, nr. 7 bis). Notificarea soluționată prin Dispoziția Primarului mun. Roman nr. 

2712/22.07.2010, în sensul restituirii în natură a terenului în suprafață de 600 mp  și 

propunerii acordării de despăgubiri pentru construcția în suprafață de 268 mp. Cu 

ocazia înscrierii în Cartea funciară dreptului de proprietate al notificatorului cu 

privire la terenul ce a făcut obiectul restituirii în natură, s-a constatat că în realitate 
suprafața măsurată este de 569 mp, intabularea neputând fi făcută decât pentru 

această suprafață de teren, pentru diferență de 314 mp existând deja două numere 

cadastrale provizorii pentru Consiliul Local Roman, respectiv NCP 2720 (pentru 16 
mp) și NCP 2741( pentru 15 mp). În aceste condiții,  prin Dispoziția nr. 741/2018, 

s-a dispus  completarea art. 1 din Dispoziția nr. 2712/22.07.2010, în sensul 

precizării că suprafața de 600 mp ce a făcut  obiectul restituirii în natură este 

compusă din două suprafețe cu numere cadastrale distincte, respectiv: 
- Suprafața de  569 mp, având număr cadastral 54261, înscris în CF a mun. 

Roman nr. 54261; 
- Suprafața de 31 mp, având nr cadastral 59165, înscrisă în CF a mun. 

Roman nr. 59165. 
 

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 

4230/01.03.2019, dl. Filioreanu Adrian și dna Filioreanu Cornelia, actualii 

proprietari ai suprafeței de 600 mp teren situat în mun. Roman, str. Cuza Vodă nr. 7 



 

 

bis (compusă din suprafața de  569 mp, având număr cadastral 54261 și 

suprafața de 31 mp, având nr cadastral 59165)  au solicitat efectuarea unui schimb 
de terenuri. Astfel, actualii proprietari solicită ca organul deliberativ să le atribuie 

în proprietate cele două suprafețe de 16cu număr cadastral 2710, respectiv 15 mp 

cu nr. cadastral 2741, proprietatea Municipiului Roman, în schimbul suprafeței de 

31 mp,  ce are nr. cadastral 59165, proprietatea dnilor Filioreanu Adrian și dna 

Filioreanu Cornelia. 
Cum suprafețele de terenuri cu privire la care urmează a se face schimbul au 

aceeași suprafață și se află în aceeași zonă, nu se mai impune evaluarea acestora, 
urmând a se aplica, pentru stabilirea valorii, grila notarilor publici. 

  
Faţă de cele de mai sus, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 

 
 
 

Primarul Municipiul Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării  

unui schimb de terenuri 
 
 
 Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 

Lucian-Ovidiu Micu, Primarul mun. Roman, am constatat că acestea îndeplinesc 

condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității 
 

Prin notificarea nr.554/2001, înregistrată la Primăria municipiului Roman 
sub nr. 70007/28.11.2001 dl. BAR - HAIM GABRIEL, a solicitat restituirea în 
natură a  imobilul situat în mun. Roman, str. Elena Doamna nr. 10 (actual str. Cuza 

Vodă nr. 7 bis). Notificarea soluționată prin Dispoziția Primarului mun. Roman nr. 
2712/22.07.2010, în sensul restituirii în natură a terenului în suprafață de 600 mp  și 

propunerii acordării de despăgubiri pentru construcția în suprafață de 268 mp. Cu 

ocazia înscrierii în Cartea funciară dreptului de proprietate al notificatorului cu 
privire la terenul ce a făcut obiectul restituirii în natură, s-a constatat că în realitate 

suprafața măsurată este de 569 mp, intabularea neputând fi făcută decât pentru 

această suprafață de teren, pentru diferență de 314 mp existând deja două numere 

cadastrale provizorii pentru Consiliul Local Roman, respectiv NCP 2720 (pentru 16 
mp) și NCP 2741( pentru 15 mp). În aceste condiții,  prin Dispoziția nr. 741/2018, 

s-a dispus  completarea art. 1 din Dispoziția nr. 2712/22.07.2010, în sensul 

precizării că suprafața de 600 mp ce a făcut  obiectul restituirii în natură este 

compusă din două suprafețe cu numere cadastrale distincte, respectiv: 



 

 

- Suprafața de  569 mp, având număr cadastral 54261, înscris în CF a mun. 

Roman nr. 54261; 
- Suprafața de 31 mp, având nr cadastral 59165, înscrisă în CF a mun. 

Roman nr. 59165. 
 
Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 

4230/01.03.2019, dl. Filioreanu Adrian și dna Filioreanu Cornelia, actualii 

proprietari ai suprafeței de 600 mp teren situat în mun. Roman, str. Cuza Vodă nr. 7 

bis (compusă din suprafața de  569 mp, având număr cadastral 54261 și 

suprafața de 31 mp, având nr cadastral 59165)  au solicitat efectuarea unui schimb 
de terenuri. Astfel, actualii proprietari solicită ca organul deliberativ să le atribuie 
în proprietate cele două suprafețe de 16cu număr cadastral 2710, respectiv 15 mp 

cu nr. cadastral 2741, proprietatea Municipiului Roman, în schimbul suprafeței de 

31 mp,  ce are nr. cadastral 59165, proprietatea dnilor Filioreanu Adrian și dna 
Filioreanu Cornelia. 

Cum suprafețele de terenuri cu privire la care urmează a se face schimbul au 

aceeași suprafață și se află în aceeași zonă, nu se mai impune evaluarea acestora, 

urmând a se aplica, pentru stabilirea valorii, grila notarilor publici. 
 

 Din punct de vedere al legalității: 
 

 Potrivit art. 36, alin. (2) lit. „c”, din Legea nr. 215/2001R, „Consiliul local 
exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

oraşului sau municipiului”. 
 
 Față de cele expuse, apreciez prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și 

oportun și recomand adoptarea acestuia. 
 

 
           Director D.J.A.P.,     Arhitect Șef,  
          C.j. Camelia RUSU                                        Iulian Sebastian NEGRU  


