
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. ___ din 31.10.2019 

 
privind aprobarea dezmembrării şi alipirii  unor terenuri 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

     

Examinând referatul de aprobare nr. 20189 din 21.10.2019 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman – d-nul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul 

de specialitate nr. 20261 din 22.10.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. ___ din __.10.2019 al Comisiei pentru 

urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din __.10.2019 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. _____ din 31.10.2019 al 

Secretarului general al municipiului Roman; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 

139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din  O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 752 m.p., cu         

nr. cadastral 52420, situat în strada Alexandru cel Bun, nr. 3, astfel: 
 

-  lotul 1 - în suprafaţă de 652 m.p. cu nr. cadastral 59717 – curţi-construcţii; 

-  lotul 2 - în suprafaţă de 100 m.p. cu nr.cadastral 59718 – curţi-construcţii; 
 

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 117 m.p., cu  

nr. cadastral 56499, situat în strada Victor Hugo nr. 7, astfel: 
 

-     lotul 1 - în suprafaţă de 42 m.p.  – curţi construcţii; 

-     lotul 2 - în suprafaţă de 75 m.p.  – curţi construcţii; 
 

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de 

situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 



 

 

Art. 3. Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată 

a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 1174 m.p., cu 

adresa unică: Artera Vest-FN, astfel: 
 

-  lotul 1 - în suprafaţă de  974 m.p., cu nr. cadastral 59713 – curţi construcţii 

intravilan; 

    -  lotul 2 - în suprafaţă de 200 m.p., cu nr. cadastral 58167 – curţi construcţii     

intravilan; 
 

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de 

situaţie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi 

serviciile publice subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 5. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta 

hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 

              Consilier,                         Secretarul general al Muncipiului Roman, 

      Eugen PATRAȘCU                                      Gheorghe CARNARIU 

                    
                                                         



 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 31.10.2019 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din 31.10.2019 

 

 

 



 

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 31.10.2019 

 

 

 



 

                              

  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  
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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

dezmembrării şi alipirii  unor terenuri 

 

Supun aprobării Consiliului local efectuarea unor operațiuni cadastrale și 

notariale pentru terenuri proprietate  privată a Municipiului Roman, astfel: 

 

1. Dezmembrarea terenului de 752 m.p. cu nr. cadastral 52420, situat în 

strada Alexandru cel Bun nr. 3, în două loturi, unul de 652 m.p. și celălalt de 

100 m.p., operațiune necesară pentru cumpărarea suprafeţei de 100 mp, teren ce 

asigură accesul la construcţia proprietatea SC Dovilg Com SRL. 

2. Dezmembrarea terenului de 117 m.p. cu nr. cadastral 56499, situat în 

strada Victor Hugo nr. 7, în două loturi, respectiv: lotul 1-42 mp, lotul 2-75 mp, 

operațiune necesară pentru vanzare. 

3. Alipirea suprafeței de 974 m.p., din Artera Vest  FN, la suprafaţa de 

200 m.p. din vecinătatea de nord a suprafeţei de 974 mp, operaţiune necesară 

motivat de faptul că cele două suprafeţe sunt concesionate de acelaşi 

concesionar, respectiv SC Telemold Roman SRL. 

 

Operațiunile de cadastru se vor concretiza în acte notariale care se vor 

intabula în Cartea Funciară Roman. 
  

Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre va fi 

transmis către Direcția urbanism și amenajarea teritoriului în vederea întocmirii 

raportului de specialitate. 

 

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

 

 

INIȚIATOR, 

Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                      
  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: Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Nr. 20261 din 22.10.2019 
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării şi alipirii  unor 

terenuri 

 
Văzând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre înaintate de primarul 

municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, am constatat: 
 

Din punct de vedere al oportunităţii: 
 

Dezmembrarea terenului din strada Alexandru cel Bun nr. 3, este necesară 

în scopul vanzării. 

Dezmembrarea terenului din strada Victor Hugo nr. 7, este necesară în 

vederea vanzării. 

Alipirea terenurilor din Artera Vest FN, este necesară deoarece, cele două 

suprafeţe au acelaşi concesionar, respectiv SC Telemold Roman SRL. 

Considerăm că toate aceste operațiuni sunt necesare și oportune și se vor 

realiza în interesul unui număr de locuitori ai municipiului. 
 

 Din punct de vedere al legalităţii:  
 

Prevederile legale privind proprietăţile unităţilor administrativ-teritoriale, 

concretizate în Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică şi 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stipulează faptul că orice 

operaţiuni de dezmembrare, comasare, închiriere sau alipire ale acestora, se pot 

efectua numai cu aprobarea Consiliului local, motiv pentru care propunerile în 

cauză sunt întemeiate. 
  

 Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor 

legale, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

  

 

Arhitect Şef, 

Iulian Sebastian NEGRU 


