ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 26.03.2020
privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 5355 din 05.03.2020 înaintată de
către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și
raportul de specialitate nr. 5585 din 09.03.2020 întocmit de către Direcția de
Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul de legalitate nr. ____ din __.03.2020 al Secretarului
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2020 al
Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul
favorabil nr. __ din __.03.2020 al Comisiei juridice;
Având in vedere:
 Prevederile H.C.L. nr. 64/2010 - poz. 9, H.C.L. nr. 29/2010 - poz. 59,
H.C.L. nr. 127/2010 - poz.159 privind aprobarea inventarului parțial al
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman și cele ale
O.U.G. nr. 184/2001;
 prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului
și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
 art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin.
(3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului
de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
 Art. 6, pct. 6 lit. „c” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii;
 Art. 108, art. 287, art. 354 și urm., art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
 Art. 879, alin. 2, art. 880 și art. 888 din Legea 287/2009 privind Codul
Civil;

În temeiul dispozițiilor 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. (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 868 m.p., cu
nr. cadastral 52273, situat în Bulevardul Roman Mușat, nr. 88, proprietate
privata a municipiului Roman, în baza H.C.L. nr. 64/28.06.2010, poziția 9 din
anexă, după cum urmează:
- lotul 1 - în suprafață de 450 m.p. – curți construcții;
- lotul 2 - în suprafață de 161 m.p. – curți construcții;
- lotul 3 - în suprafață de 257 m.p. – curți construcții;
(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de
situație anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1). Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 250 m.p.,
cu nr. cadastral 58837, situat în strada Sucedava, nr. 136, proprietate privata a
municipiului Roman in baza dispozițiilor H.C.L. nr. 29/2010, poziția 59 din
anexa, astfel:
- lotul 1 - în suprafață de 185 m.p., NC 59817 – curți construcții;
- lotul 2 - în suprafață de 65 m.p., NC 59818 – curți construcții;
(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de
situație anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 1252 m.p.,
cu nr. cadastral 58905, situat în strada Nordului, nr. 3, proprietate privata a
municipiului Roman in baza dispozițiilor H.C.L. nr. 127/2010, poziția 159 din
anexa astfel:
- lotul 1 - în suprafață de 238 m.p. – curți construcții;
- lotul 2 - în suprafață de 1014 m.p. – curți construcții;
(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de
situație anexa nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 45717 m.p.,
cu nr. cadastral 54566, situat în strada Ștefan cel Mare, nr. 274, proprietate
publică a municipiului Roman, în baza O.U.G. nr. 184/2001 și protocol 37578
din 24.06.2002, astfel:
- lotul 1 - în suprafață de 44227 m.p. – curți construcții;
- lotul 2 - în suprafață de 800 m.p. – curți construcții;
- lotul 3 - în suprafață de 690 m.p. – curți construcții;
(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de
situație anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (1). Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 4672 m.p.,
cu nr. cadastral 58797, situat în strada C.A. Rosetti, nr. 8, proprietate publică a
municipiului Roman, în baza O.U.G. nr. 184/2001, astfel:
- lotul 1 - în suprafață de 3240 m.p. – curți construcții;

- lotul 2 - în suprafață de 1432 m.p. – curți construcții;
(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de
situație anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se dă mandat Primarului municipiului Roman de a semna in
numele municipiului Roman, actul autentic de dezmembrare și să efectueze
demersurile de înscriere in registrele de publicitate imobiliară.
Art. 7. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta
hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Miluță SCUTARU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unor terenuri
Supun aprobării Consiliului local efectuarea unor operațiuni cadastrale și
notariale pentru terenuri proprietate privată a Municipiului Roman, astfel:
1. Dezmembrarea terenului din Bulevardul Roman Muşat nr. 88, este necesară
în scopul concesionării unui lot de teren, proprietate privata a municipiului Roman.
Dezmembrarea vizează clarificarea situației juridice a unei parti a terenului ocupat de
cladirea unei persoane fizice, iar excedentul urmeaza afi utilizat in scopul extinderii
parcarii publice
2. Dezmembrarea terenului din Sucedava nr. 136, este necesară în vederea
concesionării.
3. Dezmembrarea terenului din strada Nordului nr. 3, este necesară în scopul
vanzării unui lot, de către proprietarul construcţiilor, respectiv UJCC Neamţ.
4. Dezmembrarea terenului în suprafață de 45717 m.p., cu nr. cadastral 54566,
situat în strada Ștefan cel Mare nr. 274, proprietate publică a municipiului Roman, în
baza O.U.G. nr. 184/2001 și protocol 37578 din 24.06.2002, este necesara in vederea
completarii documentației privind schimbarea destinației cladirilor fostului Liceu
Industrial 1
5. Dezmembrarea terenului în suprafață de 4672 m.p., cu nr. cadastral 58797,
situat în strada C.A. Rosetti, nr. 8, proprietate publică a municipiului Roman, în baza
O.U.,G. nr. 184/2001, este necesara in vederea depunerii documentației in vederea
construirii unei Sali de sport.
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. 5585 din 9.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării 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:
1. Dezmembrarea terenului din Bulevardul Roman Muşat nr. 88, este
necesară în scopul concesionării unui lot de teren, proprietate privata a
municipiului Roman. Dezmembrarea vizează clarificarea situației juridice a unei
parti a terenului ocupat de cladirea unei persoane fizice, iar excedentul urmeaza
afi utilizat in scopul extinderii parcarii publice
2. Dezmembrarea terenului din Sucedava nr. 136, este necesară în vederea
concesionării.
3. Dezmembrarea terenului din strada Nordului nr. 3, este necesară în
scopul vanzării unui lot, de către proprietarul construcţiilor, respectiv UJCC
Neamţ.
4. Dezmembrarea terenului în suprafață de 45717 m.p., cu nr. cadastral
54566, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 274, proprietate publică a
municipiului Roman, în baza O.U.G. nr. 184/2001 și protocol 37578 din
24.06.2002, este necesara in vederea completarii documentației privind
schimbarea destinației cladirilor fostului Liceu Industrial 1.
5. Dezmembrarea terenului în suprafață de 4672 m.p., cu nr. cadastral
58797, situat în strada C.A. Rosetti, nr.8, proprietate publică a municipiului
Roman, în baza O.U.G. nr. 184/2001, este necesara in vederea depunerii
documentației in vederea construirii unei Sali de sport.
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 H.C.L. nr. 64/2010 - poz. 9, H.C.L. nr. 29/2010 - poz. 59, H.C.L.
nr. 127/2010 - poz.159 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor
aparținând domeniului privat al municipiului Roman și O.U.G. nr. 184/2001;
 prevederile art. 23 și art. 24 din Legea 7/1996 privind legea cadastrului și
publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin. (3)
din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
 Art. 6, pct. 6, lit.c din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii;
 Art. 108, art. 287, art. 354 și urm, art.298 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul administrativ
 Art. 879, alin. 2, art. 880 și art. 888 din Legea 287/2009 privind Codul Civil.
Considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în
forma prezentată.

Arhitect Şef,
Iulian Sebastian NEGRU

