
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. ___ din 30.09.2021 

 
privind aprobarea vânzării  unor imobile 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

  

Examinând referatul de aprobare nr. 72016 din 22.09.2021 înaintat de 

către Primar Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 72305 

din 23.09.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al 

Direcţiei Economice; 

 Văzând avizul de legalitate  nr. _____ din __.09.2021 al Secretarului 

general al municipiului Roman avizul favorabil nr. __ din __.09.2021 al 

Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. __ din __.09.2021 al 

Comisiei urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 

___ din __.09.2021al Comisiei juridice; 

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

108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 364, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum 

și cele ale art. 196 alin. 1 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Aprobă rapoartele de evaluare pentru terenuri proprietate privată a 

Municipiului Roman, menționate în raportul nr. 0505/14.05.2020 aliniatele 5 

si 9, raportul nr. 1002/15.02.2021 aliniatele 2 si 4, raportul nr. 

1002/1/15.02.2021, raportul nr. 1002/3/15.02.2021 și raportul nr.  

1002/5/15.02.2021 realizate de evaluator atestat ANEVAR, ing. Faur Daniel, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2. (1) Aprobă vânzarea, cu respectarea dreptului de preemțiune al 

proprietarilor construcțiilor, a terenurilor aparţinând domeniului privat al 

municipiului Roman, pornind de la pretul stabilit conform art. 363 si art. 364 din 

OUG 57/2019 din anexele 1.1 - 1.7 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

(2) Plata prețului se va face in lei, la cursul BNR din ziua autentificării 

actului de vânzare-cumpărare. 
 



 

Art. 3. Comisia numită prin H.C.L. nr. 28/28.01.2021 privind aprobarea 

componenței unor comisii, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 

60/31.03.2021 va notifica în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, proprietarii construcţiilor care se află pe teren, pentru ca 

aceştia să-şi exercite dreptul de preemţiune. 
 
 

Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta 

hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ 

               Consilier,                        Secretarul general al Municipiului Roman, 

     Ionuț-Liviu CIOCOIU                                      Gheorghe CARNARIU  















































 

                                                                                                                    Anexa nr. 1.1. la H.C.L. nr. ___ din 30.09.2021      

 

S.C. DORTI IMPEX SRL reprezentată de domnul Grumăzescu Dorel, solicită prin cererea nr. 24154 din 

09.12.2020 cumpărarea terenului în suprafață de 30,00 mp, situat în mun. Roman, strada Anton Pann nr. 7, înscris în 

Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59412, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 10356/01.07.2010, încheiat 

pentru o perioadă de 49 de ani. Scopul concesiunii a fost de extindere a spațiului comercial proprietate. Edificarea 

construcției a fost făcută în baza Autorizației de construire nr. 33/15.03.2011. 

 

 

EVALUARE TEREN  
 

 

Nr. 

crt. 
Concesionar/chiriaş Adresă teren 

Supraf. 

mp 

Valoare 

totală 

Euro 

Raport 

evaluare 

Valoare 

unitară 

Euro/mp 

Raport 

evaluare 

Valoare 

totală 

Euro 

Inventar 

Valoare 

totală 

Euro/mp 

Inventar 

Preț de 

vânzare 

Euro Obs. 

1. 
S.C. DORTI 

IMPEX SRL 

Anton Pann, nr. 

7 
30 2.600,00 86,66 543,02 18,10 

2.600,00 FĂRĂ 

TVA 

 



 

                                                                                                         Anexa nr. 1.2. la H.C.L. nr. ___ din 30.09.2021 

 

Domnul Chiriac Ovidiu Daniel, solicită prin cererea nr. 17300 din 07.09.2020  cumpărarea terenului în 

suprafață de 54 mp, situat în mun. Roman, strada Matei Millo nr. 11, înscris în Cartea Funciară a UAT Roman nr. 

59748, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 16642/27.09.2019, încheiat pentru o perioadă de 25 de ani. 

Scopul concesiunii a fost de edificare a unei anexe gospodărești. Edificarea construcției a fost făcută în baza 

Autorizației de construire nr. 129/07.07.2020. 

 

 

EVALUARE TEREN  
 

 
 

 

Nr. 

crt. 
Concesionar/chiriaş Adresă teren 

Supraf. 

mp 

Valoare 

totală 

Euro 

Raport 

evaluare 

Valoare 

unitară 

Euro/mp 

Raport 

evaluare 

Valoare 

totală 

Euro 

Inventar 

Valoare 

totală 

Euro/mp 

Inventar 

Preț de 

vânzare 

Euro Obs. 

1. 
CHIRIAC OVIDIU 

DANIEL, 
Matei Millo nr. 11 54,00 2.300,00 42,6 2.541,90 47,07 

2.541,90 FĂRĂ 

TVA 

 

 

 

*Se aproba valoare cea mai mare dintre raportul de evaluare si valoarea de inventor, valoare de inventor fiind mai mare  

 



 

Anexa nr. 1.3. la H.C.L. nr. ___ din 30.09.2021      

 

S.C. BRILIANT S.R.L., reprezentată de domnul Cimpoeșu Lucian Liviu, solicită prin cererea nr. 21696 din 

04.11.2020   cumpărarea terenului în suprafață de 4200 mp, situat în mun. Roman, Artera Vest nr.16, înscris în Cartea 

Funciară a UAT Roman nr.58903, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 6435/01.04.2019, încheiat pentru o 

perioadă de 25 de ani, și a Contractului de concesiune nr. 6436/01.04.2019, încheiat pentru o perioadă de 25 de ani. 

Scopul concesiunii a fost de construire a unui spațiu depozitare, servicii, agrement. Edificarea construcției s-a efectuat 

conform Autorizației de construire nr. 56 din 02.04.2020, existând încheiat proces-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr.185525 din 27.09.2020, și sunt respectate și celelalte dispoziții legale în materie. 

 

 

EVALUARE TEREN  
 

 
 

Nr. 

crt. 
Concesionar/chiriaş 

Adresă 

teren 

Supraf. 

mp 

Valoare 

totală 

Euro 

Raport 

evaluare 

Valoare 

unitară 

Euro/mp 

Raport 

evaluare 

Valoare 

totală 

Euro 

Inventar 

Valoare 

totală 

Euro/mp 

Inventar 

Preț de 

vânzare 

Euro Obs. 

1. 
S.C. BRILIANT 

S.R.L. 

Artera Vest 

nr.16 
4.200,00 117.600,00 28,00 

16.909,6

0 
4,02 

117.600,00 FĂR

Ă 

TVA 

 



 

Anexa nr. 1.4. la H.C.L. nr. ___ din  30.09.2021 

Domnul Dârlea Dumitru, solicită prin cererea nr. 33488 din 06.05.2021 cumpărarea terenului în suprafață de 

124 mp, situat în mun. Roman, strada 13 Septembrie nr.19, înscris în Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59922, deținut 

în baza Contractului de concesiune nr. 10843/01.11.2019, încheiat pentru o perioadă de 49 de ani. Scopul concesiunii a 

fost de extindere a unei anexe gospodărești. Edificarea construcției a fost făcută în baza Autorizației de construire nr. 

176/10.08.2020, existând încheiat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4829 din 21.01.2021, și sunt 

respectate și celelalte dispoziții legale în materie. 

    

 

 

EVALUARE TEREN  
 

 

 

Nr. 

crt. 
Concesionar/chiriaş Adresă teren 

Supraf. 

mp 

Valoare 

totală 

Euro 

Raport 

evaluare 

Valoare 

unitară 

Euro/mp 

Raport 

evaluare 

Valoare 

totală 

Euro 

Inventar 

Valoare 

totală 

Euro/mp 

Inventar 

Preț de 

vânzare 

Euro 

Obs.  

1. 
DÂRLEA 

DUMITRU 

13 Septembrie, 

nr.19 
124,00 4.000,00 32,00 2.004,10 16,16 

4.000,00 FĂR

Ă 

TVA 

 



 

Anexa nr. 1.5. la H.C.L. nr. ___ din 30.09.2021      

 

S.C. VIODO COM S.R.L., reprezentată de doamna Borcea Doina, solicită prin cererea nr. 1137 din 

11.01.2021, cumpărarea terenului în suprafață de 44 mp, situat în mun. Roman, str. Miron Costin, nr.4,  înscris în 

Cartea Funciară a UAT Roman nr. 53218, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 11254/01.07.2010, încheiat 

pentru o perioadă de 49 de ani. Scopul concesiunii a fost de extindere spațiu comercial cu alimentație publică. 

Edificarea construcției s-a efectuat conform Autorizației de construire nr. 9 din 28.01.2011, existând încheiat proces-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15099 din 22.08.2011, și sunt respectate și celelalte dispoziții legale în 

materie. 

 

EVALUARE TEREN  
 

 

 
 

Nr. 

crt. 
Concesionar/chiriaş 

Adresă 

teren 

Supraf. 

mp 

Valoare 

totală 

Euro 

Raport 

evaluare 

Valoare 

unitară 

Euro/mp 

Raport 

evaluare 

Valoare 

totală 

Euro 

Inventar 

Valoare 

totală 

Euro/mp 

Inventar 

Preț de 

vânzar

e Euro  Obs. 

1. 
S.C. VIODO COM 

S.R.L 

Miron 

Costin, nr.4 
44 3.100 70,45 2,289,60 52,03 

3.100 FĂRĂ 

TVA 

 



 

Anexa nr. 1.6. la H.C.L. nr.  ___ din 30.09.2021     

 

Domnul Andrieș Mircea, solicită prin cererea nr. 3060 din 07.02.2020  cumpărarea terenului în suprafață de 831 mp, 

situat în mun. Roman, strada Nordului, nr.3, înscris în Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59363, deținut în baza 

Contractului de concesiune nr. 14473/21.08.2015, încheiat pentru o perioadă de 25 de ani cu actul adițional 

4931/11.03.2019. Scopul concesiunii a fost de construire a unei hale de producție/depozitare. Edificarea construcției a fost 

făcută în baza Autorizației de construire nr. 200/15.12.2015, existând încheiat proces-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 2756 din 16.02.2017, și sunt respectate și celelalte dispoziții legale în materie. 

 

EVALUARE TEREN  
 

 

 
 

Nr. 

crt. 
Concesionar/chiriaş Adresă teren 

Supraf. 

mp 

Valoare 

totală 

Euro 

Raport 

evaluare 

Valoare 

unitară 

Euro/mp 

Raport 

evaluare 

Valoare 

totală 

Euro 

Inventar 

Valoare 

totală 

Euro/mp 

Inventar 

Preț de 

vânzare 

Euro Obs. 

1. 
ANDRIEȘ 

MIRCEA 

Str. Nordului nr. 

3 
831 9.200 11,07 8.736,00 10,50 

9.200 FĂRĂ 

TVA 

 

 

 



 

Anexa nr. 1.7. la H.C.L. nr. ___ din 30.09.2021  

 

 

S.C. MEDY FAM SERV S.R.L., reprezentată de domnul Ciocodan Petru, solicită prin cererea nr. 4153 din 

20.02.2020  cumpărarea terenului în suprafață de 254 mp, situat în mun. Roman, strada Nordului, nr.3, înscris în Cartea 

Funciară a UAT Roman nr. 59200, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 9406/09.07.1998, valabilitatea fiind 

valabilă până la obținerea certificatului de proprietate conform HG 834/1991, cu actul adițional 5411/25.03.1999. 

 

 

EVALUARE TEREN 

 
 

 

Nr. 

crt. 
Concesionar/chiriaş Adresă teren 

Supraf. 

mp 

Valoare 

totală 

Euro 

Raport 

evaluare 

Valoare 

unitară 

Euro/mp 

Raport 

evaluare 

Valoare 

totală 

Euro 

Inventar 

Valoare 

totală 

Euro/mp 

Inventar 

Preț de 

vânzare 

Euro Obs. 

1. 
S.C. MEDY FAM 

SERV S.R.L. 

Str. Nordului 

nr. 3 
254 4.300 16,93 2,672,30 10,50 

4.300 FĂRĂ 

TVA 

 

 



 

                            

  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. 72016 din 22.09.2021    
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile  

 
                                                                                                                                                                                        

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (art. 

363, alin. 6, art. 364, alin 1, 2), imobilele (terenuri și/sau construcții) proprietate 

privată a unităţilor administrativ-teritoriale, se pot vinde prin licitaţie publică sau 

prin negociere directă, după caz, la un preţ de vânzare  stabilit pe baza unui 

raport de evaluare aprobat de Consiliul local.  

Conform dispoziţiilor art. 363, alin. 6 din din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ și a Contractului de prestări servicii nr. 8687/05.05.2020, 

rapoartele au fost elaborate de un evaluator atestat ANEVAR, ca urmare a 

ofertei celei mai avantajoase ca preţ conform procesului verbal de evaluare a 

ofertelor nr. 7655/9.04.2020, în speţă KRONCONSULT SRL BRAȘOV – 

Evaluator ANEVAR ing. Faur Daniel.  

Alăturat vă supun aprobării 9 (noua) locaţii pentru care există solicitări de 

cumpărare, cu precizarea condiţiilor reieşite din raportul de evaluare, terenuri 

care sunt ocupate de construcții, proprietatea solicitanților, şi care se vor vinde 

prin negociere directă, după cum urmează: 

 

1. S.C. DORTI IMPEX SRL reprezentată de domnul Grumăzescu 

Dorel, solicită prin cererea nr. 24154 din 09.12.2020 cumpărarea terenului în 

suprafață de 30,00 mp, situat în mun. Roman, strada Anton Pann nr. 7, înscris în 

Cartea Funciară a UAT Roman nr.59412, deținut în baza Contractului de 

concesiune nr. 10356/01.07.2010, încheiat pentru o perioadă de 49 de ani. 

Scopul concesiunii a fost de extindere a spațiului comercial proprietate. 

Edificarea construcției a fost făcută în baza Autorizației de construire nr. 

33/15.03.2011. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

2600 86,66 18,10 FĂRĂ TVA 

 



 

2. Domnul Chiriac Ovidiu Daniel, solicită prin cererea nr. 17300 din 

07.09.2020  cumpărarea terenului în suprafață de 54 mp, situat în mun. Roman, 

strada Matei Millo nr. 11, înscris în Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59748, 

deținut în baza Contractului de concesiune nr. 16642/27.09.2019, încheiat pentru 

o perioadă de 25 de ani. Scopul concesiunii a fost de edificare a unei anexe 

gospodărești. Edificarea construcției a fost făcută în baza Autorizației de 

construire nr. 129/07.07.2020. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

2.300 42,6 47,07 FĂRĂ TVA 

 

3. S.C. BRILIANT S.R.L., reprezentată de domnul Cimpoeșu Lucian 

Liviu, solicită prin cererea nr. 21696 din 04.11.2020   cumpărarea terenului în 

suprafață de 4200 mp, situat în mun. Roman, Artera Vest nr.16, înscris în Cartea 

Funciară a UAT Roman nr.58903, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 

6435/01.04.2019, încheiat pentru o perioadă de 25 de ani, și a Contractului de 

concesiune nr. 6436/01.04.2019, încheiat pentru o perioadă de 25 de ani. Scopul 

concesiunii a fost de construire a unui spațiu depozitare, servicii, agrement. 

Edificarea construcției s-a efectuat conform Autorizației de construire nr. 56 din 

02.04.2020, existând încheiat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.185525 din 27.09.2020, și sunt respectate și celelalte dispoziții legale în 

materie. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

117.600 28 4,02 FĂRĂ TVA 

 

4. Domnul Dârlea Dumitru, solicită prin cererea nr. 33488 din 

06.05.2021  cumpărarea terenului în suprafață de 124 mp, situat în mun. Roman, 

strada 13 Septembrie nr.19, înscris în Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59922, 

deținut în baza Contractului de concesiune nr. 10843/01.11.2019, încheiat pentru 

o perioadă de 49 de ani. Scopul concesiunii a fost de extindere a unei anexe 

gospodărești. Edificarea construcției a fost făcută în baza Autorizației de 

construire nr. 176/10.08.2020, existând încheiat proces-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 4829 din 21.01.2021, și sunt respectate și celelalte 

dispoziții legale în materie. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

4.000 32,00 16,16 FĂRĂ TVA 

 

5. S.C. VIODO COM S.R.L., reprezentată de doamna Borcea Doina, 

solicită prin cererea nr. 1137 din 11.01.2021, cumpărarea terenului în suprafață 

de 44 mp, situat în mun. Roman, str. Miron Costin, nr.4,  înscris în Cartea 

Funciară a UAT Roman nr. 53218, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 

11254/01.07.2010, încheiat pentru o perioadă de 49 de ani. Scopul concesiunii a 

fost de extindere spațiu comercial cu alimentație publică. Edificarea construcției 



 

s-a efectuat conform Autorizației de construire nr. 9 din 28.01.2011, existând 

încheiat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15099 din 

22.08.2011, și sunt respectate și celelalte dispoziții legale în materie. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

3.100 70,45 52,03 FĂRĂ TVA 

 

6.  Domnul Andrieș Mircea, solicită prin cererea nr. 3060 din 

07.02.2020  cumpărarea terenului în suprafață de 831 mp, situat în mun. Roman, 

strada Nordului, nr.3, înscris în Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59363, 

deținut în baza Contractului de concesiune nr. 14473/21.08.2015, încheiat pentru 

o perioadă de 25 de ani cu actul adițional 4931/11.03.2019. Scopul concesiunii a 

fost de construire a unei hale de producție/depozitare. Edificarea construcției a 

fost făcută în baza Autorizației de construire nr. 200/15.12.2015, existând 

încheiat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2756 din 

16.02.2017, și sunt respectate și celelalte dispoziții legale în materie. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

9.200 11,07 10,50 FĂRĂ TVA 

 

7. S.C. MEDY FAM SERV S.R.L., reprezentată de domnul Ciocodan 

Petru, solicită prin cererea nr. 4153 din 20.02.2020  cumpărarea terenului în 

suprafață de 254 mp, situat în mun. Roman, strada Nordului, nr.3, înscris în 

Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59200, deținut în baza Contractului de 

concesiune nr. 9406/09.07.1998, valabilitatea fiind valabilă până la obținerea 

certificatului de proprietate conform HG 834/1991, cu actul adițional 

5411/25.03.1999. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

4.300 16,93 10,50 FĂRĂ TVA 

 

Menţionăm că sumele obţinute se vor folosi  pentru  investiţii de interes 

public. 
 

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

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcţia 

Economică, în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                     

   MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 

  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 

 

Emitent: Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Nr. 72305 din 23.09.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile 
 

Prin referatul de aprobare nr. 54820/20.07.2021, Primarul municipiului 

Roman, domnul Leonard Achiriloaei, propune un proiect de hotărâre privind 

vanzarea directă a unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului 

Roman. 

1.NECESITATEA:  

În programul de activitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului, este inclusă și soluționarea cererilor de cumpărare terenuri care 

aparțin domeniului privat al municipiului Roman, ocupate de construcții 

edificate în baza unor autorizații de construire sau deținute cu acte valabile 

(contracte de vânzare cumpărare), și pentru care se propune valorificarea 

rațională si eficientă din punct de vedere economic, de către Consiliul Local al 

municipiului Roman.  

În acest sens și pentru soluționarea cererilor agentilor economici/persoane 

fizice privind cumpararea unor terenuri, avem următoarele cereri, după cum 

urmează: 
 

1. S.C. DORTI IMPEX SRL reprezentată de domnul Grumăzescu 

Dorel, solicită prin cererea nr. 24154 din 09.12.2020 cumpărarea terenului în 

suprafață de 30,00 mp, situat în mun. Roman, strada Anton Pann nr. 7, înscris în 

Cartea Funciară a UAT Roman nr.59412, deținut în baza Contractului de 

concesiune nr. 10356/01.07.2010, încheiat pentru o perioadă de 49 de ani. 

Scopul concesiunii a fost de extindere a spațiului comercial proprietate. 

Edificarea construcției a fost făcută în baza Autorizației de construire nr. 

33/15.03.2011. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

2600 86,66 18,10 FĂRĂ TVA 
 

2. Domnul Chiriac Ovidiu Daniel, solicită prin cererea nr. 17300 din 

07.09.2020  cumpărarea terenului în suprafață de 54 mp, situat în mun. Roman, 



 

strada Matei Millo nr. 11, înscris în Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59748, 

deținut în baza Contractului de concesiune nr. 16642/27.09.2019, încheiat pentru 

o perioadă de 25 de ani. Scopul concesiunii a fost de edificare a unei anexe 

gospodărești. Edificarea construcției a fost făcută în baza Autorizației de 

construire nr. 129/07.07.2020. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

2.300 42,6 47,07 FĂRĂ TVA 
 

3. S.C. BRILIANT S.R.L., reprezentată de domnul Cimpoeșu Lucian 

Liviu, solicită prin cererea nr. 21696 din 04.11.2020   cumpărarea terenului în 

suprafață de 4200 mp, situat în mun. Roman, Artera Vest nr.16, înscris în Cartea 

Funciară a UAT Roman nr.58903, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 

6435/01.04.2019, încheiat pentru o perioadă de 25 de ani, și a Contractului de 

concesiune nr. 6436/01.04.2019, încheiat pentru o perioadă de 25 de ani. Scopul 

concesiunii a fost de construire a unui spațiu depozitare, servicii, agrement. 

Edificarea construcției s-a efectuat conform Autorizației de construire nr. 56 din 

02.04.2020, existând încheiat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr.185525 din 27.09.2020, și sunt respectate și celelalte dispoziții legale în 

materie. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

117.600 28,00 4,02 FĂRĂ TVA 
 

4. Domnul Dârlea Dumitru, solicită prin cererea nr. 33488 din 

06.05.2021  cumpărarea terenului în suprafață de 124 mp, situat în mun. Roman, 

strada 13 Septembrie nr.19, înscris în Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59922, 

deținut în baza Contractului de concesiune nr. 10843/01.11.2019, încheiat pentru 

o perioadă de 49 de ani. Scopul concesiunii a fost de extindere a unei anexe 

gospodărești. Edificarea construcției a fost făcută în baza Autorizației de 

construire nr. 176/10.08.2020, existând încheiat proces-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 4829 din 21.01.2021, și sunt respectate și celelalte 

dispoziții legale în materie. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

4.000 32,00 16,16 FĂRĂ TVA 
 

5. S.C. VIODO COM S.R.L., reprezentată de doamna Borcea Doina, 

solicită prin cererea nr. 1137 din 11.01.2021, cumpărarea terenului în suprafață 

de 44 mp, situat în mun. Roman, str. Miron Costin, nr.4,  înscris în Cartea 

Funciară a UAT Roman nr. 53218, deținut în baza Contractului de concesiune nr. 

11254/01.07.2010, încheiat pentru o perioadă de 49 de ani. Scopul concesiunii a 

fost de extindere spațiu comercial cu alimentație publică. Edificarea construcției 

s-a efectuat conform Autorizației de construire nr. 9 din 28.01.2011, existând 

încheiat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15099 din 

22.08.2011, și sunt respectate și celelalte dispoziții legale în materie. 



 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

3.100 70,45 52,03 FĂRĂ TVA 
 

6. Domnul Andrieș Mircea, solicită prin cererea nr. 3060 din 07.02.2020  

cumpărarea terenului în suprafață de 831 mp, situat în mun. Roman, strada 

Nordului, nr.3, înscris în Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59363, deținut în 

baza Contractului de concesiune nr. 14473/21.08.2015, încheiat pentru o 

perioadă de 25 de ani cu actul adițional 4931/11.03.2019. Scopul concesiunii a 

fost de construire a unei hale de producție/depozitare. Edificarea construcției a 

fost făcută în baza Autorizației de construire nr. 200/15.12.2015, existând 

încheiat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2756 din 

16.02.2017, și sunt respectate și celelalte dispoziții legale în materie. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

9.200 11,07 10,50 FĂRĂ TVA 
 

7.  S.C. MEDY FAM SERV S.R.L., reprezentată de domnul Ciocodan 

Petru, solicită prin cererea nr. 4153 din 20.02.2020  cumpărarea terenului în 

suprafață de 254 mp, situat în mun. Roman, strada Nordului, nr.3, înscris în 

Cartea Funciară a UAT Roman nr. 59200, deținut în baza Contractului de 

concesiune nr. 9406/09.07.1998, valabilitatea fiind valabilă până la obținerea 

certificatului de proprietate conform HG 834/1991, cu actul adițional 

5411/25.03.1999. 

Valoare totală 

Euro 

Valoare unitară 

Euro/mp 

Valoare inventar 

Euro/mp 
Obs. 

4.300 16,93 10,50 FĂRĂ TVA 

 

2. OPORTUNITATEA:  

Aceste vânzări generează următoarele beneficii: 

1. S.C. DORTI IMPEX SRL reprezentată de domnul Grumăzescu 

Dorel: 

- soluționarea cererii unor persoanei juridice depuse la Registratura 

Primăriei municipiului Roman, prin care aceștia solicită cumpararea unui teren; 

- in urma analize documentatiilor depuse si a vizitei in teren, consider 

oportuna vanzarea, se respecta cadrul urbanistic, volumetria zonei,  

- constructia edificata si receptionata prezinta durabilitate in timp   

- venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea 

contravalorii terenului vândut, taxe si impozite, etc.; 

2. Domnul Chiriac Ovidiu Daniel; 

- soluționarea cererii unei persoane fizice depuse la Registratura Primăriei 

municipiului Roman, prin care aceștia solicită cumpararea unui teren; 

- consider oportuna vanzarea acestui teren deoarece acesta are un 

amplasament fara acces dintr-un drum public, totodata fiind neconstruibil in alte 

circumstante. 

- venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea 



 

contravalorii terenului vândut, taxe si impozite, etc.; 

3. S.C. BRILIANT S.R.L., reprezentată de domnul Cimpoeșu Lucian 

Liviu: 

 - soluționarea cererilor unor persoane fizice și juridice depuse la 

Registratura Primăriei municipiului Roman, prin care aceștia solicită 

cumpararea unui teren; 

- venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea 

contravalorii terenului vândut, taxe si impozite, etc.; 

4. Domnul Dârlea Dumitru: 

- soluționarea cererilor unor persoane fizice și juridice depuse la 

Registratura Primăriei municipiului Roman, prin care aceștia solicită 

cumpararea unui teren; 

- consider oportuna vanzarea acestui teren deoarece acesta are un 

amplasament fara acces dintr-un drum public, totodata fiind neconstruibil in alte 

circumstante. 

- venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea 

contravalorii terenului vândut, taxe si impozite, etc.; 

5. S.C. VIODO COM S.R.L., reprezentată de doamna Borcea Doina: 

- soluționarea cererilor unei persoane juridice depuse la Registratura 

Primăriei municipiului Roman, prin care aceștia solicită cumpararea unui teren; 

- departamenul de urbanism si amenajarea teritoriului considera 

vanzarea a fi neoportuna, constructia edificata avand un format cu caracter 

provizoriu, aceasta avand un sistem constructiv din stalpi si grinzi metalice, cu 

inchideri exterioare din tabla profila, dand zonei o nota inestetica pe termen 

lung, recomand cosmetizarea zonei prin eliminarea insertiilor de cladiri cu 

caracter provizoriu, iar noile edificari sau reabilitari sa fie facute cu materiale 

estetice durabile, conform noilor cerinte de calitate, pentru a creste calitatea 

vietii cetatenilor din zona. 

6.  Domnul Andrieș Mircea: 

- soluționarea cererilor unor persoane fizice și juridice depuse la 

Registratura Primăriei municipiului Roman, prin care aceștia solicită 

cumpararea unui teren; 

- in urma analize documentatiilor depuse si a vizitei in teren, consider 

oportuna vanzarea, se respecta cadrul urbanistic, volumetria zonei,  

- constructia edificata si receptionata prezinta durabilitate in timp,   

- venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea 

contravalorii terenului vândut, taxe si impozite, etc.; 

- se aproba vanzarea cu valoarea de inventar acesta fiinda mai mare decat 

cel din raportul de evaluare  

7. S.C. MEDY FAM SERV S.R.L., reprezentată de domnul Ciocodan 

Petru: 

- soluționarea cererilor unor persoane fizice și juridice depuse la 

Registratura Primăriei municipiului Roman, prin care aceștia solicită 

cumpararea unui teren; 

- in urma analize documentatiilor depuse si a vizitei in teren, consider 

oportuna vanzarea, se respecta cadrul urbanistic,  

- venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea 



 

contravalorii terenului vândut, taxe si impozite, etc.;  
 

3. LEGALITATEA:  

Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului 

Local al municipiului Roman, este justificat și susținut din punct de vedere legal, 

de următoarele acte legislative în vigoare:  

- prevederile art. 129 Atribuţiile consiliului local din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României.  

- astfel potrivit art. 129, alin. (6) care mentionează următoarele: “În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), lit. c), consiliul local: 

- b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în 

folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

” Regulile speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul 

privat se fac cu respectarea art. 363 din OUG nr. 57/03 iulie 2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei, din care alin (1) mentioneaza urmatoarele: ”Vânzarea 

bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativteritoriale 

se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, 

cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care 

prin lege se prevede altfel.”  
 

Excepţii de la regulile privind procedura de vânzare a bunurilor din  

domeniul privat (ART. 364) 
 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui 

teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-

teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai 

acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului 

aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de 

evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz. 

(2) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificaţi în 

termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot 

exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării 

 

În concluzie, apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de hotărâre, 

sens în care se va întocmi un proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre împreună 

cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Roman. 

 

 

           Arhitect şef,           Director economic, 

Andreea-Cătălina DĂNILĂ                           Ciprian-Dorin ALEXANDRU 


