
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 165 din 17.08.2020 

 
pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în 

domeniul public al municipiului Roman şi completarea 
inventarului bunurilor care  

aparţin domeniului public al municipiului Roman. 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 15.567 din 10.08.2020 iniţiat de către 
doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman, cu atribuții de 
Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 15.650 din 12.08.2020 întocmit de 
Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari; 

Văzând avizul de legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 al Secretarului 
General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 67 din 14.08.2020 
al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 161 
din 14.08.2020 al Comisiei juridice; 

Având în vedere dispozițiile art. 296, alin. 2 și alin. 7 din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 6, alin. 3, lit. „c”, 
din Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat 
al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor. 

În temeiul dispoziţiilor ar. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. 
(g), precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art. 1. Se declară de uz public local terenul în suprafață de 176 mp situat 
în municipiul Roman, Bd. Roman Mușat nr. 30A, în scopul realizării 
obiectivului ”Reabilitarea și modernizarea străzilor și căilor de acees adiacente 

Centrului Multicultural ”Unirea”” din proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Centrului multicultural ”Unirea”, reabilitarea și modernizarea 

străzilor și căilor de acces în municipiul Roman”, cod SMIS 124969, în cadrul 



Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară ”Îmbunătățirea 
calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România”.  

 

Art. 2. Se declară de uz public local terenurile situate în municipiul 
Roman, Bd. Roman Mușat nr. 30A, identificate cu: 

- C.F. 53983 – S=15 mp 
- C.F. 54412 – S=15 mp 
- C.F. 57494 – S=15 mp 
- C.F. 56025 – S=21 mp 
- C.F. 57055 – S=16 mp 
- C.F. 57741 – S=15 mp 
- C.F. 56450 – S=21 mp 
- C.F. 58607 – S=13 mp, 

în scopul realizării obiectivului ”Reabilitarea și modernizarea străzilor și căilor 

de acees adiacente Centrului Multicultural ”Unirea”” din proiectul 
”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului multicultural ”Unirea”, 

reabilitarea și modernizarea străzilor și căilor de acces în municipiul Roman”, 
cod SMIS 124969, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa 
prioritară ”Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii 
din România”.  

 

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Roman a bunurilor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  

Art. 4. Se aprobă completarea „inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Roman”, conform anexei 2 care face parte din 
prezenta hotărâre. 
   

Art. 5. Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunurilor în 
evidenţele mijloacelor fixe. 

 

Art. 6. Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va 
întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in 
evidentele de cadastru și publicitate imobiliară. 

 

Art. 7. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. 
va proceda la modificarea înregistrării bunurilor din evidențele fiscale. 
 

Art. 8. Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ 
        Consilier,           Secretarul general al municipiului, 
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