ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ____ din 26.01.2017
privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 132/2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 990 din 19.01.2017 înaintată de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi raportul de
specialitate nr. 991 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 nr. ___ din 26.01.2017 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 26.01.2017 dat
de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere Ordinul nr. 1/03.01.2017 al Prefectului Județului Neamț,
precum și dispozițiile art. 72 alin. (1) din Leggea nr. 215/2001R - Legea
administrației publice locale;
În temeiul prevederilor art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică anexa la H.C.L. nr. 132/24.06.2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, după
cum urmează:
(1). Se modifică componența Comisiei pentru urbanism și amenajarea
teritoriului, după cum urmează:
1. Dna Ioana-Roxana Iorga
2. Dna Dana-Lăcrămioara Păiuș
3. Dl Lucian-Ioan Pascariu
4. Dl Andrei Fron
5. Dl Daniel-Laurențiu Vasiliu
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 132/24.06.2016 rămân
neschimbate;
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. 990 din 19.01.2017

primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la
H.C.L. nr. 132/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate
Prin H.C.L. nr. 132/24.06.2016, au fost desemnați membrii
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului
Local al Municipiului Roman. 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 dl Lucian-Ovidiu Micu este și președintele Comisiei pentru
urbanism și administrarea teritorului, se impune înlocuirea sa din cadrul acestei
comisii de specialitate a Consiliului Local Roman cu un alt consilier local.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe
prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la
H.C.L. nr. 132/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate
Analizând proiectul de hotărâre și expunerea de motive înaintate de dl
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul Municipiului Roman, am constatat că acesta
îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității.
Prin Ordinul nr. 1/03.01.2017 emis de Prefectul Județului Neamț, s-a
constatat încetarea de drept, înainte de termen, a 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,
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 excercită de drept atribuțiile Primarului Municipiului Roman.
Cum dl Lucian-Ovidiu Micu este și președintele Comisiei pentru
urbanism și administrarea teritoriului aprobată prin H.C.L. nr. 132/2016, se
impune înlocuirea sa din cadrul acestei comisii de specialitate cu un alt consilier
local.
Din punct de vedere al legalității.
Potrivit art. 54 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001R, „(1) După
constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele
domenii de activitate. (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai
consilierii locali”.
De asemenea, potrivit art. 72 alin. (1) din același act normativ, “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”.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe
prin vot.
Șef Biroul Juridic-Contencios,
Cons.jr. Corina-Ionela POPA

