ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 26.01.2017
privind delegarea, cu caracter temporar, a
atribuţiilor viceprimarului către un consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 957 din 19.01.2017 iniţiată de consilierii
locali: Leonard Achiriloaei, Bogdan-Costinel Andrieş, Dana-Lăcrămioara Păiuş
precum şi raportul de specialitate nr. 958 din 19.01.2017 întocmit de către Biroul
Juridic-Contencios;
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 Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Neamţ nr. 1/03.01.2017 prin
care se constată încetarea de drept a mandatului Primarului Muncipiului Roman, dl
Laurenţiu – Dan Leoreanu, ca urmare a demisiei;
Având în vedere adresa nr. 17740/03.01.2017 emisă de Instituţia Prefectului –
Judeţul Neamţ prin care se precizează faptul că, în conformitate cu dispoziţiile art. 72
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, „În caz
de vacanţă a funcţiei de primar, ..., atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege
vor fi exercitate de drept de viceprimar...”;
Văzând rezultatele votului secret consemnate în Procesul - Verbal nr. ___ din
26.01.2017, întocmit în cadrul Şedinţei Ordinare a Consiliului Local Roman;
Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1), (3) şi (7) precum şi ale art. 72 alin.
(1) şi (2) din Legea nr. 215/2001R - Legea administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 11 - 14 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. unic: Se va delega dna/dl consilier local _____________________ în
vederea îndeplinirii temporare a atribuţiilor de Viceprimar al Municipiului
Roman, pe perioada exercitării de către dl Lucian-Ovidiu Micu a atribuţiilor
specifice de primar.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Consiliul Local Roman
Nr. 957 din 19.01.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind delegarea, cu caracter temporar, a
atribuţiilor viceprimarului către un consilier local
În data de 03.01.2017 Prefectul Judeţului Neamţ a emis Ordinul nr. 1 prin
care se constată încetarea de drept a mandatului Primarului Muncipiului Roman,
dl Laurenţiu – Dan Leoreanu, ca urmare a demisiei.
Legea nr. 215/2001R – Legea admistraţiei publice locale prevede la art.
72 alin. (1) şi (2) faptul că „(1) 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.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin
hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini
temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor
corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu
cea a funcţiei de viceprimar pe perioada exercitării funcţiei”.
Îndeplinirea multiplelor atribuţii de primar şi a celor de viceprimar nu se
poate realiza în bune condiţii de către aceeaşi persoană, fără rabat de la calitatea
activităţilor desfăşurate. În această situaţie, soluţionarea problemelor comunităţii
locale ar putea suferi grave distorsiuni, unele cu efecte negative imposibil de
preconizat.
În acest context, este necesară şi se impune delegarea de către Consiliul
Local al Municipiului Roman a unei persoane din răndul consilierilor locali care
să îndeplinească temporar atribuţiile viceprimarului, atât timp cât viceprimarul
îndeplineşte atribuţiile specifice de primar.
Faţă de cele prezentate, rugăm consilierii locali să aprobe proiectul de
hotărâre în forma prezentată.
Consilierii locali:
Leonard ACHIRILOAEI _____________________
Bogdan-Costinel ANDRIEŞ ___________________
Dana-Lăcrămioara PĂIUŞ ____________________
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Emitent: Biroul Juridic-Contencios
Nr. 958 din 19.01.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind delegarea, cu caracter temporar,
a atribuţiilor viceprimarului către un consilier local
În data de 03.01.2017 Prefectul Judeţului Neamţ a emis Ordinul nr. 1 prin
care se constată încetarea de drept a mandatului Primarului Muncipiului Roman,
dl Laurenţiu – Dan Leoreanu, ca urmare a demisiei.
Legea nr. 215/2001R – Legea admistraţiei publice locale prevede la art.
72 alin. (1) şi (2) faptul că „(1) 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.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin
hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini
temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor
corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu
cea a funcţiei de viceprimar pe perioada exercitării funcţiei”.
Proiectul de hotărâre prin care se propune delegarea, cu caracter temporar,
a atribuţiilor viceprimarului către un consilier local, a fost întocmit cu
respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001R - Legea administraţiei publice
locale, precum şi a dispoziţiile Regulamentului - 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.
De asemenea, se constată că acesta întruneşte condiţiile de fond, formă,
necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă.
Faţă de aceste aspecte, acordăm aviz favorabil prezentului proiect de
hotărâre.
Şef Birou Juridic-Contencios,
Cons. jr. Corina-Ionela POPA

