ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 26.01.2017
privind modificarea H.C.L. nr. 145/2016 privind
modificarea componenței unor comisii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 995 din 19.01.2017 înaintată de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 996 din 19.01.2017 întocmit de către Biroul JuridicContencios;
Având în vedere Ordinul nr. 1/03.01.2017 al Prefectului Județului Neamț,
precum și dispozițiile art. 72 alin. 1 din Legea nr. 215/2001R, legea
administrației publice locale;
Văzând avizul nr. ___ din 26.01.2017 al Comisiei pentru administrație
publică locală, sport și turism, avizul nr. ___ din 26.01.2017 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 26.07.2016 dat de către
Secretarul Municipiului Roman;
În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică componența Comisiei pentru analizarea cererilor
de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului
Roman, numită prin H.C.L. nr. 145/2016, după cum urmează:
1. _________________- Viceprimarul Municipiului Roman;
2. Ing. Constantin Damaschin- Director general S.C. MUNICIPAL
LOCATO SERV S.A. Roman;
3. Ing. Mioara Cocea- Șef Serviciul Monitorizare, Control și Marketing
Instituțional;
4. Ec. Manuela TĂTARU- Șef Serviciul Administrație Publică Locală;
5. Jr. Carmen-Ernestina STANCIU- Director Direcția Locală de
Evidență a Persoanelor.
Art. 2. Se modifică componența Comisiei de licitație pentru
concesionarea de terenuri destinate construcțiilor numită prin numită prin
H.C.L. nr. 145/2016, după cum urmează:
1. Președinte - ______________ - Viceprimarul Municipiului Roman;
2. Vicepreședinte - Oana-Irina MAZĂRE - Inspector Direcția de
Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
3. Secretar - Liliana-Maura CONDURESCU - Inspector Direcția de
Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
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4. Membru - Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ - Consilier local;
5. Membru - Daniel-Laurențiu VASILIU - Consilier local;
6. Membru - Gabriela PISICĂ - Director Direcția de Impozite și taxe
Locale;
7. Membru - Maricica BENCHEA - Inspector de specialitate Serviciul
Buget-Contabilitate.
Art. 3. Se modifică componența Comisiei de Ordine Publică a
Municipiului Roman numită prin numită prin H.C.L. nr. 145/2016, după cum
urmează:
1. Dl. Lucian-Ovidiu MICU- Primarul Municipiului Roman;
2. Dl. Constantin-Dragoș BĂLĂU- Șeful Poliției Municipiului Roman;
3. Dl. Daniel CAZACU- Director Executiv Direcția Poliția Locală Roman;
4. Dl. Gheorghe CARNARIU- Secretarul Municipiului Roman;
5. _______________________- Viceprimarul Municipiului Roman;
6. Dna. Iulia HAVRICI-TOMȘA- Consilier local;
7. Dl. George-Alexandru BĂLAN- Consilier local.
Art. 4. Se modifică componența Comisiei de vânzare a locuințelor
A.N.L. din municipiul Roman, numită prin H.C.L. nr. 145/2016, după cum
urmează:
1. Președinte- ______________- Viceprimarul Municipiului Roman
2. Membru- Ciprian ALEXANDRU- Director Direcția economică;
3. Membru- Ana-Maria ALEXE- Arhitect șef;
4. Membru- Carmen-Ernestina STANCIU- Director Direcția Locală de
Evidență a Persoanelor.
5. Membru- Mioara COCEA- Șef Serviciul Monitorizare, Control și
Marketing Instituțional;
6. Membru- Corina-Ionela POPA- Şef Biroul juridic-Contencios;
7. Membru- Eusebiu Lupu- SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
Art. 5. Se modifică componența Comisiei pentru vânzarea terenurilor
proprietate privată a Municipiului Roman numită prin H.C.L. nr. 145/2016,
după cum urmează:
1. Dl. Bogdan-Costinel Andrieș – Consilier local;
2. Dna Ioana-Roxana IORGA- Consilier local;
3. Dl. Ilie BOLOCA- Consilier local;
4. Dna Ana-Maria ALEXE- Arhitect Șef;
5. Dna Gabriela PISICĂ- Director Direcția de Impozite și Taxe Locale;
6. Dl. Ciprian ALEXANDRU- Director Direcția Economică;
7. Dna Corina-Ionela POPA- Șef Biroul Juridic-Contencios.
Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 2 alin. (1), art. 4,
art. 5, art. 6 și art. 7 din H.C.L. nr. 145/2016 se modifică în mod corespunzător;
Art. 7. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
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: CABINET PRIMAR
Nr. 995 din 19.01.2017

primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 145/2016 privind
modificarea componenței unor comisii
Prin H.C.L. nr. 145/2016 au fost numiți reprezentanți ai autorității deliberative
în diferite comisii cu competențe specifice pe domenii de specialitate. În aceste comisii
au fost nominalizate persoane care, la data constituirii acestora, aveau calitatea legală
de consilieri locali.
Prin Ordinul nr. 1/03.01.2017 emis de Prefectul Județului Neamț, s-a constatat
încetarea de drept mandatului Primarului Municipiului Roman - dl Laurențiu Dan
Leoreanu, ca urmare a demisiei acestuia.
Așa cum rezultă din prevederile art. 72 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R Legea administrației publice locale, în caz de vacanță a funcției de primar, atribuțiile
ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de viceprimar. Astfel, începând cu data
de 03.01.2017, dl Lucian Ovidiu Micu exercită de drept atribuțiile Primarului
Municipiului Roman.
Cum în acest moment dl Lucian-Ovidiu Micu are și calitatea de membru în
diferite comisii cu competențe specifice pe domenii de specialitate, se impune
înlocuirea din cadrul acestor comisii cu un alt consilier local.
Comisiile a căror componență urmează a fi modificată sunt următoarele:

Comisia pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor
sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, numită prin H.C.L. nr.
103/2008 cu modificările ulterioare;

Comisia de licitații pentru concesionarea de terenuri destinate
construcțiilor, numită prin H.C.L. nr. 23/2011 și modificată prin H.C.L.
nr. 82/2012;

Comisia de Ordine Publică a Municipiului Roman, numită prin
H.C.L. nr. 65/2011, cu modificările ulterioare;

Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L. din Municipiul Roman,
numită prin H.C.L. nr. 13/2009, cu modificările ulterioare;

Comisia pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a
Municipiului Roman, numită prin H.C.L. nr. 116/2009, cu modificările
ulterioare.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe prin vot.
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Biroul Juridic-Contencios
Nr. 996 din 19.01.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 145/2016
privind modificarea componenței unor comisii
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl.
Lucian-Ovidiu Micu, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate
și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității.
Prin diferite Hotărâri ale Consiliului Local Roman au fost numiți
reprezentanți ai autorității deliberative în diferite comisii cu competențe
specifice pe domenii de specialitate. În aceste comisii au fost nominalizate
persoane care, la data constituirii acestora, aveau calitatea legală de consilieri
locali.
Prin Ordinul nr. 1/03.01.2017 emis de Prefectul Județului Neamț, s-a
constatat încetarea de drept mandatului Primarului municipiului Roman - dl
Laurențiu Dan Leoreanu, ca urmare a demisiei acestuia.
Potrivit art. 72 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R, în caz de vacanță a
funcției de primar, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de
viceprimar. Astfel, începând cu data de 03.01.2017, dl Lucian Ovidiu Micu
exercită de drept atribuțiile Primarului Municipiului Roman.
Cum în acest moment dl Lucian-Ovidiu Micu are și calitatea de
membru în diferite comisii cu competențe specifice pe domenii de specialitate,
se impune înlocuirea dumnealui din cadrul acestor comisii cu persoana
desemnată să îndeplinească atribuțiile viceprimarului municipiului Roman.
Din punct de vedere al legalității:
Potrivit art. 72 alin. (1) și (2) din legea nr. 215/2001R, „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
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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”.
Comisiile a căror componență urmează a fi modificată sunt
următoarele:

Comisia pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor
sociale din fondul locativ al municipiului Roman, numită prin HCL
103/2008 cu modificările ulterioare;

Comisia de licitații pentru concesionarea de terenuri destinate
construcțiilor, numită prin HCL 23/2011 și modificată prin HCL nr.
82/2012;

Comisia de Ordine Publică a Municipiului Roman, numită prin
H.C.L. nr. 65/2011, cu modificările ulterioare;

Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Roman,
numită prin H.C.L. nr. 13/2009, cu modificările ulterioare;

Comisia pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a
municipiului Roman, numită prin HCL nr. 116/2009, cu modificările
ulterioare.
Drept pentru apreciem proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun.
Șef Biroul Juridic-Contencios,
Cons. jr. Corina-Ionela POPA
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