
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 31.10.2019   

 
privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de 

utilitate publică a unor  imobile proprietate privată situate pe 

amplasamentul unor lucrari de interes public local 

   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 20579 din 24.10.2019 iniţiat de către 

domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

comun de specialitate nr. 20669 din 25.10.2019 întocmit de către Direcția 

Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică și Direcția Tehnică și de 
Investiții; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din __.10.2019 al Comisiei pentru 
urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. __ din __.10.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 31.10.2019 
dat de Secretarul general al municipiului Roman. 
         Luând în considerare dispoziţiile art. 5, alin. (1), ale art. 8 din Legea nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, precum şi ale art. 4 
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin H.G.  
nr. 53/2011; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b”, art. 196, alin. (1) 

şi art. 140,  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de 

utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul 
lucrărilor de interes local ”Îmbunatațirea traficului Rutier - zona Smirodava, 
construire drum public acces bl. 36A” și ”Dezvoltare Parcari de reședință 

Municipiul Roman Etapa I”,  expropriator fiind Municipiul Roman.  
 

 Art. 2. Se aprobă lista imobilelor supuse exproprierii, respectiv: teren în 
suprafața de  605 mp, cu nr. cadastral 3771, CF 11175/N Roman, situat în 



 

Roman, str. Str. Smirodava, nr. 50 și teren lotul 1 in suprafață de 77,00 mp și 

lotul 2 în suprafață de 83 mp, loturi neinscrise in Cartea funciara, situate, in 
municipiul Roman, str. Bogdan Dragos, nr. 81, precum și lista proprietarilor, 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
   

Art. 3. Se aprobă sumele aferente despăgubirii estimate de către 

expropriator, conform anexei nr. 1 la prezenta.   
 

Art. 4. Se aprobă rapoartele de evaluare nr. 15-5 din 15.07.2019 și           
nr. 18-2 din 18.10.2019, întocmite de evaluatorul ANEVAR Stejar Romică, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 

 Art. 5. (1) Sumele individuale prevăzute la art. 3 și anexa nr. 1 se virează, 

în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, 

într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Roman, la dispoziţia 

proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes local 
prevăzute la art. 1, în vederea plații despăgubirilor în cadrul procedurilor de 

expropriere, în condiţiile legii.  
(2) Sumele vor fi virate în lei, la cursul BNR din ziua viramentului. 

  

Art. 6. Se aprobă planurile amplasamentelor obiectivelor de utilitate 
publică de interes local mentionate art. 1, conform anexelor 3 și 4 la prezenta 
hotarare care se vor aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului 

local respectiv pe pagina proprie de internet a Municipiului Roman. 
 

Art. 7. După expirarea termenului legal de afisare şi înştiinţare a 
proprietarilor, se mandatează Primarul Municipiului Roman, să emită 

dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotarari, 

să emită dispoziţia de numire a comisiilor de verificare a dosarelor de 
expropriere şi să semneze orice acte privind întabularea dreptului de proprietate 

al Municipiului Roman. 
 

Art. 8. Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de Direcția Juridică și  
administratie Publică, Direcția Tehnică și de Investiții și Direcția Economică.   

 

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul Consiliului Local Roman, prin publicarea pe pagina proprie de internet a 
autorităţii administraţiei publice locale.  
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                 Consilier,                                              Secretarul general Municipiului Roman, 
        Eugen PATRAȘCU                                                    Gheorghe CARNARIU 



 

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

  

Nr. 
crt. 

Proprietari 
 tabulari 

Nr 
topo/cadastral 

Nr. C.F. 
Suprafața 

din C.F. 
(mp) 

Suprafața 

de 
expropriat 

(mp) 

Valoare 
despăgubiri 

(euro) 
Adresa 

1. Burcă Carmen - -  77 2849 Bogdan Dragoș, nr. 71 

2. Burcă Carmen - -  83 3071 Bogdan Dragoș, nr. 71 

3. 

Ciobanu Eugenia 
 
Andrieș Maria 
 
Cojan Rodica 

3771 
CF 11175/N 

Roman 
605 605 26075 Str. Smirodava, nr. 50 

 



 

                            

  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. 20579 din 24.10.2019   
 
  
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere 

pentru cauză de utilitate publică a unor  imobile proprietate privată situate 

pe amplasamentul unor lucrari de interes public local 
 
 
 Din punct de vedere al oportunității: 
 

        Încă de la inceputul anului 2019, administratia locală a demarat un proiect 
de dezvoltare amplă în zona Smirodava, care include și extinderea și amenajarea 

parcărilor de resedință în zona, întocmindu-se Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții - etapa I. Proiectul propune amenajarea de parcări, alei 
carosabile și trotuare în cartierul Smirodava și zone limitrofe, fiind propuse 7 

locații.  
       Necesitatea proiectului a aparut ca urmare a numeroaselor solicitari ale 
asociatiilor de proprietari din zona, precum și a faptului că gradul de dezvoltare 
al parcului auto a depășit capacitatea de asigurare a locurilor de parcare, 
autoturismele fiind parcate haotic pe spații verzi și zone pietonale.  
       Obiectivul proiectului este imbunatațirea situației actuale a infrastructurii 
rutiere și pietonale, precum și asigurarea fluenței traficului existent. 
      În planul de situație din Documentația invocată mai sus, rezulta ca obiectivul 

proiectat se suprapune terenului proprietate privată format din două loturi,  
deținut în proprietate de dna Burcă Carmen, în urma restituirii unor loturi de 
teren in aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001. Având în vedere ca proiectul in 
zona precizată nu se poate realiza in lipsa acestor doua loturi de teren, urmează a 

se declanșa procedura de expropriere a acestora, proprietarul urmând a fi 
despagubit cu suma rezultata din raportul de evaluare. 
   In aceeași zona a Cartierului Smirodava, și in același scop al dezvotarii zonei, 

s-a intocmit un Studiu pentru imbunatațirea traficului rutier in zona bl. 36A din 
str. Smirodava, bloc care nu are acces auto din strada Smirodava. Se propune 
realizarea unei artere rutiere pe o lungime de 132ml, din care 59ml se suprapune 
terenului proprietate privată a mostenitorilor dlui Andrieș Ioan și dlui Cojan 



 
Radu, iar 73ml, teren proprietatea municipiului Roman. Cum nu a fost posibil 
transferul dreptului de proprietate prin perfectarea unei vanzari, motivat de 
faptul ca mostenitorii sunt in imposibilitatea dezbaterii succesiunilor, singura 
soluție este declansarea procedurii de expropriere.  

 
Prezentul proiect și referat de aprobare va fi inaintat Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local și Direcției Juridice și Administratie Publica, 

Direcției Tehnice și de Investiții și a Direcției Economice in vederea intocmirii 
Raportului de Specialitate.  

 
Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

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: Direcția Juridică și Administratie Publică / Direcția Tehnică 

      / Direcția Economică 
Nr. 20669 din 25.10.2019   
 
  
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru 

cauză de utilitate publică a unor  imobile proprietate privată situate pe 

amplasamentul unor lucrari de interes public local 
 
 
  Din punct de vedere al oportunității: 
 

Încă de la inceputul anului 2019, administratia locala a demarat un proiect de 
dezvoltare amplă in zona Smirodava, care include și extinderea și amenajarea 

parcarilor de resedința in zona, intocmindu-se Documentația de Avizare a Lucrarilor 

de Intervenții- etapa I. Proiectul propune amenajarea de parcari, alei carosabile și 

trotuare in cartierul Smirodava și zone limitrofe, fiind propuse 7 locații.  
       Necesitatea proiectului a aparut ca urmare a numeroaselor solicitari ale 
asociatiilor de proprietari din zona, precum și a faptului că gradul de dezvoltare a 
parcului auto a depasit capacitatea de asigurare a locurilor de parcare, autoturismele 
fiind parcate haotic pe spații verzi și zone pietonale.  
       Obiectivul proiectului este imbunatațirea situației actuale a infrastructurii rutiere 
și pietonale, precum și asigurarea fluenței traficului existent. 

În planul de situație din Documentația invocată mai sus, rezulta ca obiectivul 

proiectat se suprapune terenului proprietate privată format din doua loturi,  deținut in 
proprietate de dna Burcă Carmen, in urma restituirii unor loturi de teren in aplicarea 
dispozițiilor Legii 10/2001. Avand in vedere ca proiectul in zona precizată nu se poate 
realiza in lipsa acestor doua loturi de teren, urmează a se declanșa procedura de 

expropriere a acestora, proprietarul urmând a fi despagubit cu suma rezultata din 
raportul de evaluare. 

In aceeași zona a Cartierului Smirodava, și in același scop al dezvoltarii zonei, 
s-a intocmit un Studiu pentru imbunatațirea traficului rutier in zona bl. 36A din str. 

Smirodava, bloc care nu are acces auto din strada Smirodava. Se propune realizarea 
unei artere rutiere pe o lungime de 132 ml, din care 59 ml se suprapune terenului 
proprietate privată a mostenitorilor dlui Andrieș Ioan și dlui Cojan Radu, iar 73 m, 



 
teren proprietatea municipiului Roman. Cum nu a fost posibil transferul dreptului de 
proprietate prin perfectarea unei vanzari, motivat de faptul ca mostenitorii sunt in 
imposibilitatea dezbaterii succesiunilor, singura soluție este declansarea procedurii de 

expropriere.  
 

Din punct de vedere al legalitații:  
 

 Potrivit art. 3 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, „Potrivit prevederilor prezentei legi pot fi expropriate bunurile 
imobile proprietate a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop 

lucrativ, şi a oricăror alte entităţi, precum şi cele aflate în proprietatea privată a 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, pe care se realizează lucrările de 

utilitate publică de interes naţional, judeţean şi local”. 
De asemenea, sunt incidente prevederile art. 5, alin. 1 din Legea nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local, care prevăd că „(...) Expropriatorul (...) 
are obligaţia de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a 

autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene, indicatorii tehnico-economici ai 
lucrărilor de interes naţional, judeţean şi local, pe baza documentaţiei tehnico-
economice aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de 

prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa 

de finanţare, precum şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor 

care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor aşa cum rezultă din 
evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către 

expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele 
întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici şi termenul în care acestea se 

virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de 

imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul 
consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a 

expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară(...)” 
 

Față de cele expuse, apreciem prezentul proiect ca fiind legal și oportun. 
 

 
 
 
      D.J.A.P.,                  Direcția Tehnică,           Direcția economică,  
Camelia RUSU          Dan Felician IONIȚĂ         Ciprian-Dorin ALEXANDRU 


