
R O M Â N I A  

J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Nr. 6107 din 26.01.2023 
privind  aprobarea achiziționării unor terenuri 

 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 6109 din 26.01.2023  înaintat de către 

dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 6181 din 26.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și 

Administrație Publică;  

Văzând avizul pentru legalitate nr. ______ din __.01.2023 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. ___ din 

__.01.2023 al buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.01.2023 al 

Comisiei Juridice; 

- Luând în considerare prevederile art. 557, ale art. 859 și ale art. 1730 și 

urm. din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și dispozițiile a art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. c), 

ale art. 139 alin. (2), ale art. 140 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul art.   196, alin. 1, lit. a) din același act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare nr. 353/07.03.2022 întocmit de 

PFA Ștefănescu Mihai cu privire la parcelele de teren aflate în proprietatea UAT 

Cordun și deținute în concesiune de municipiului Roman în baza H.C.L. 

184/2014 și a contractului de concesiune nr. 6188/06.09.2017, raport anexă la 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Se aprobă achiziționarea de către municipiul Roman, prin 

exercitarea dreptului de preemțiune, a următoarelor suprafețe de teren aflate în 

proprietatea Comunei Cordun: 

➢ Teren în suprafață de 72.860 mp, teren intravilan, sat Simionesti, 

număr cadastral 53299 apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 41.214 mp. teren extravilan, sat Simionesti, 

număr cadastral 53304 apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 



➢ Teren în suprafață de de 71,419 mp. teren extravilan, sat 

Simionesti, număr cadastral 53307 apartinand domeniului privat al 

comunei Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 15.170 mp. teren extravilan, sat Simionesti, 

număr cadastral 53259, apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 40.000 mp. teren intravilan, sat Pildesti, 

număr cadastral 54246,apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 60.024 mp. teren intravilan , sat Pildesti, 

număr cadastral 53298, apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 25.761 mp. teren intravilan , sat Pildesti, 

număr cadastral 53301, apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 26.818 mp, teren intravilan, sat Pildesti, 

număr cadastral 53300, apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 98.332 mp. teren intravilan, sat Pildesti, 

număr cadastral 53297, apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 82.712 mp, teren intravilan , sat Pildesti, 

număr cadastral 53303 apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 44.543 mp. teren intravilan, sat Simionesti, 

număr cadastral 53305 apartinand domeniului privat al comunei 

Cordun; 

➢ Teren în suprafață de 6541 mp. teren extravilan, sat Pildesti, număr 

cadastral 53307, apartinand domeniului privat al comunei Cordun. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Juridică și 

Administrație Publică și Direcția Economică. 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 

general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
  
    

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 

 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 

 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 

 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 

 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 

 



Anexa la H.C.L. nr. ___ din 26.01.2023











































































































































                                   

   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. 6109 din 26.01.2023    

 

                               

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor terenuri 

  

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 184/30.08.2017 s-a aprobat preluarea 

în concesiune, de la comuna Cordun, a mai multor suprafețe de teren, pe care 

sunt situate rețelele aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare din 

municipiului Roman.  Precizăm faptul că pe terenurile deținute în concesiune se 

află și stația de captare care deservește alimentării cu apă din municipiul Roman, 

și care se află în proprietatea unității administrativ teritoriale. 

 Având în vedere problemele furnizării serviciului de alimentare cu apă din 

ultima perioadă, este necesară efectuarea unor investiții în rețelele și sistemul de 

conducte ce se află pe teritoriul UAT Cordun, pentru a preîntâmpina apariția 

unor noi avarii ce ar putea conduce la întreruperea alimentării cu apă a 

cetățenilor mun. Roman. 

Pentru efectuarea de investiții de autoritatea publică locală în vederea 

modernizării rețelei aferente serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare, este necesară ca aceasta să dețină în proprietate terenurile aferente, 

neputând fi angajate, în mod legal, cheltuieli atât timp cât terenurile se află în 

proprietatea unei alte unități administrativ teritoriale. 

În aceste condiții, este necesară demararea procedurilor de cumpărare a 

terenurilor deținute în concesiune de la UAT Cordun, prin exercitarea dreptului 

de preemțiune. 

Având în vedere că autoritatea deliberativă este cea care aprobă 

dobândirea în proprietate, de către unitatea administrativ teritorială, a bunurilor 

imobile, este necesar acordul Consiliului Local în vederea inițierii procedurilor 

de cumpărare. 

 

 Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se 

pronunțe prin vot. 

 Prezentul proiect de hotărâre va fi transmis Direcției Juridice și 

Administrație Publică în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

  

 

Inițiator 

Primarul municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 



                                   

   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 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr. 6181 din 26.01.2023    

 

                               

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor terenuri 

  

 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 

Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 

 Din punct de vedere al oportunității 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 184/30.08.2017 s-a aprobat preluarea 

în concesiune, de la comuna Cordun, a mai multor suprafețe de teren, pe care 

sunt situate rețelele aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare din 

municipiului Roman.  Precizăm faptul că pe terenurile deținute în concesiune se 

află și stația de captare care deservește alimentării cu apă din municipiul Roman, 

și care se află în proprietatea unității administrativ teritoriale. 

 Având în vedere problemele furnizării serviciului de alimentare cu apă din 

ultima perioadă, este necesară efectuarea unor investiții în rețelele și sistemul de 

conducte ce se află pe teritoriul UAT Cordun, pentru a preîntâmpina apariția 

unor noi avarii ce ar putea conduce la întreruperea alimentării cu apă a 

cetățenilor mun. Roman. 

Pentru efectuarea de investiții de autoritatea publică locală în vederea 

modernizării rețelei aferente serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare, este necesară ca aceasta să dețină în proprietate terenurile aferente, 

neputând fi angajate, în mod legal, cheltuieli atât timp cât terenurile se află în 

proprietatea unei alte unități administrativ teritoriale. 

În aceste condiții, este necesară demararea procedurilor de cumpărare a 

terenurilor deținute în concesiune de la UAT Cordun, prin exercitarea dreptului 

de preemțiune. 

Cum autoritatea deliberativă este cea care aprobă dobândirea în 

proprietate, de către unitatea administrativ teritorială, a bunurilor imobile, este 

necesar acordul Consiliului Local în vederea inițierii procedurilor de cumpărare. 

 

 Din punct de vedere al legalității 

Potrivit dispozițiilor art. 557 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, „Dreptul de 

proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, moştenire 

legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-

credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, 

precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de 



proprietate prin ea însăşi”, iar potrivit dispozițiilor art. 1730 din același act 

normativ, „ În condiţiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului de 

preempţiune, numit preemptor, poate să cumpere cu prioritate un bun”. 

 

De asemenea, potrivit art. 129 alin. (2) lit. „c” din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, „Consiliul local exercită (..)  atribuţii privind 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului”. 

  

 Față de cele ce preced, apreciem prezentul proiect de hotărâre ca fiind 

legal și oportun și recomandăm adoptarea acestuia. 

 

 

 Director DJAP.,  

                                                   C.j. Camelia RUSU 


