ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 26.01.2017
privind modificarea H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 privind
alegerea comisiei de validare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 955 din 19.01.2017 iniţiată de
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 956 din 19.01.2017 întocmit de Biroul JuridicContencios;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 26.01.2017 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. ___ din
26.01.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ___ din
26.01.2017 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
215/2001R - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 15 şi următoarele din „Regulamentul-Cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale” aprobat prin O.G. nr. 35/2002,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 127/24.06.2016 privind alegerea comisiei
de validare, astfel încât respectiva comisie va avea următoarea componenţă:
Comisia pentru validare - 5 membri:
- Leonard ACHIRILOAEI - preşedinte;
- Mircea BELOIU – secretar;
- Daniel – Laurenţiu VASILIU – membru;
- Dragoş – Viorel MOROŞANU – membru;
- Dana – Lăcrămioara PĂIUŞ – membru.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie
contrară se abrogă;
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 955 din 19.01.2017

primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 127
din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Prin H.C.L. nr. 127 din 24.06.2017 au fost desemnaţi membrii Comisiei
de validare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Roman, ulterior, în
temeiul dispoziţiilor art. 5 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, comisia
desemnându-l de dl Lucian-Ovidiu Micu în calitate de preşedinte al comisiei, iar
pe dl Mircea Beloiu, în calitate de secretar.
Întrucât din data de 03.01.2017, dl Lucian-Ovidiu Micu exercită de drept
atribuţiile specifice funcţiei de Primar al Municipiului Roman, în conformitate
cu dispoziţiile art. 72 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R – Legea admistraţiei
publice locale, pentru o bună funcţionare a Comisiei de validare în cadrul
Consiliului Local Roman, se impune înlocuirea sa ca preşedinte al respectivei
comisii.
Totodată, se va proceda la înlocuirea dnei Ioana Roxana Iorga – membru
al Comisiei de validare.
Drept pentru care rog consiliul local să analizeze şi să se pronunţe prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Biroul Juridic-Contencios
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 127
din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de
Primarul Municipiului Roman – dl Lucian-Ovidiu Micu, se constată
următoarele:
Din punct de vedere al oportunităţii:
Având în vedere faptul că, începând cu data de 03.01.2017, dl Lucian-Ovidiu
Micu exercită de drept atribuţiile specifice funcţiei de Primar al Municipiului
Roman, pentru o bună funcţionare a Comisiei de validare în cadrul Consiliului Local
Roman, se impune înlocuirea sa ca preşedinte al Comisiei de validare.
Totodată, se va proceda la înlocuirea dnei Ioana Roxana Iorga – membru
al Comisiei de validare.
Din punct de vedere al legalităţii:
 Articolul 31 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R – Legea admistraţiei
publice locale:
“Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis,
dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de
validare alcătuită din 3 - 5 consilieri”;
 Articolul 72 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R – Legea admistraţiei
publice locale:
“În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare
din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege
vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre
viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii
consilierilor locali în funcţie, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor
corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică
egală cu cea a funcţiei de primar pe perioada exercitării funcţiei”;
În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre este oportun şi
îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi aprobat.
Şef Birou Juridic-Contencios,
Cons.jr. Corina-Ionela POPA

