ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 10.03.2017
privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 4298 din 10.03.2017 iniţiată de către
dna Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman și dnii consilieri Lucian
Pascariu și Leonard Achiriloaei, raportul de specialitate nr. 4299 din 10.03.2017
întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și
Mass Media, precum şi Informarea nr. 3238 din 22.02.2017 a Comisiei
Europene cu privire la selecţia proiectului Municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 10.03.2017 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din
10.03.2017 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. __ din
10.03.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ___ din
10.03.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e), ale art. 36 alin. (7)
lit. a) şi c), ale art. 62 alin. (1) precum şi ale art. 63 alin. (1) din Legea
215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la Conferința
Europeană a Calității intitulată „Unirea forțelor și ruperea barierelor spre o
administrație publică performantă, transparentă și incluzivă”, organizată de
către Rețeaua Europeană de Administrație Publică (EUPAN) pe durata
mandatului Președinției malteze a Consiliului Uniunii Europene, în perioada
15-16 mai 2017 la Valletta, Malta;
Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Roman, dl Lucian-Ovidiu
MICU, legitimat cu CI seria XX nr. XXXXXX să reprezinte Municipiul Roman
la CONFERINȚA EUROPEANĂ A CALITĂȚII - ediția a IX-a, organizată
în perioada 15-16 mai 2017 la Valletta, Malta, în vederea prezentării proiectului

de bună practică intitulat "ROMAȘCANII DECID! - Evaluarea satisfacției
cetățenilor și implicarea lor în procesul decizional";
Art. 3. Primarul Municipiului Roman va semna valabil, în numele
Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea
mandatului de reprezentare și va prezenta ulterior un raport de activitate;
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează
Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Iorga Roxana, Pascariu Lucian, Leonard Achiriloaei
Nr. 4298 din 10.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind
mandatarea reprezentării Municipiului Roman
În perioada 15–16 mai 2017 va avea loc în Malta, cea de-a IX-a
Conferinţă Europeană a Calităţii intitulată “Unirea forțelor și ruperea
barierelor spre o administrație publică performantă, transparentă și
incluzivă”.
Evenimentul este organizat în cadrul Reţelei Europene de Administraţie
Publică (EUPAN), pe durata mandatului Preşedinţiei Malteze a Consiliului
Uniunii Europene.
În acest sens, instituţiile şi autorităţile publice din România au fost invitate
să-şi înscrie în vederea prezentării în cadrul conferinţei, cazuri de bune practică,
pe una din temele conferinţei:
1. Un management al resurselor umane din sectorul public al secolului XXI
2. Colaborare pentru elaborarea și implementarea politicilor publice condiție pentru asigurarea impactului sectorului public asupra societății
3. Furnizare de servicii inovatoare pentru cetățeni și mediul de afaceri în
scopul satisfacerii nevoilor cetățenilor/clienților
4. Guvernare deschisă și transparentă ca fundament
Municipiul Roman s-a înscris, alături de alte municipalități precum Franța,
Finlanda, Norvegia, Austria, Iranda, Belgia, Spania, ș.a. cu proiectul intitulat
„ROMAȘCANII DECID! - Evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea lor în
procesul decizional ".
Comitetul de selecție din Malta a selectat, din fiecare țară europeană, doar
două cazuri de bună practică, iar proiectul Municipiului Roman a fost declarat
câștigător din partea României.
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De asemenea, cu proiectul "ROMAȘCANII DECID! - Evaluarea satisfacției
cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional", Municipiul Roman a
obținut locul întâi si la nivel național în ceea ce privește transparenţa instituțiilor
publice, în cadrul Conferinței internaționale “Inovație și calitate în sectorul
public”, eveniment organizat la București, pe 20 octombrie 2016, de către
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) alături de Cancelaria Primministrului și Consiliul Europei.
La eveniment, vor fi prezenți reprezentanți la vârf din partea unor
municipalități europene remarcabile pentru contextul dezvoltării Uniunii
Europene. Aspectele concrete privind metodele de translatare a modelelor de
succes vor veni din partea autorităților publice regionale și locale din Franța,
Finlanda, Norvegia, Austria, Irlanda, Belgia, Spania, România, Slovenia,
Portugalia, Italia, ș.a.
Propunem Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre
pentru aprobarea participării Municipiului Roman și mandatarea reprezentării
municipiului de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, la
cea de-a IX-a Conferinţă Europeană a Calităţii intitulată “Unirea forțelor și
ruperea barierelor spre o administrație publică performantă, transparentă și
incluzivă” din perioada 15-16 mai 2017 organizată la Valletta, Malta.

INIŢIATORI,
Consilierii locali:

Iorga Roxana

Pascariu Lucian

Leonard Achiriloaei
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Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media
Nr. 4299 din 10.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
mandatarea reprezentării Municipiului Roman
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintat de dnii
consilieri Iorga Roxana - Viceprimarul Municipiului Roman, dl Lucian Pascariu
și dl Leonard Achiriloaei, am constatat că acesta îndeplinește condițiile de
legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
În perioada 15–16 mai 2017 va avea loc, în Malta, cea de-a IX-a
Conferinţă Europeană a Calităţii intitulată “Unirea forțelor și ruperea
barierelor spre o administrație publică performantă, transparentă și
incluzivă”. În cadrul acestei conferințe, instituţiile şi autorităţile publice din
România și din alte țări europene au fost invitate se înscrie în vederea
prezentării unor cazuri de bune practică pe una dintre temele puse la dispoziție
de organizator.
Municipiul Roman s-a înscris, alături de alte municipalități precum Franța,
Finlanda, Norvegia, Austria, Iranda, Belgia, Spania, ș.a. cu proiectul intitulat
„ROMAȘCANII DECID! - Evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea lor în
procesul decizional", acest proiect fiind și declarat câștigător din partea
României de către Comitetul de selecție din Malta.
La evenimentul organizat în perioda 15-16 mai 2017, vor fi prezenți
reprezentanți la vârf din partea unor municipalități europene remarcabile pentru
contextul dezvoltării Uniunii Europene, precum Franța, Finlanda, Norvegia,
Austria, Iranda, Belgia, Spania, România, Slovenia, Portugalia, Italia, ș.a.
Din punct de vedere al legalității
Se constată că proiectul de hotărâre este conform cu prevederile art. 36
alin. (2) lit. e), ale art. 36 alin. (7) lit. a) și c), ale art. 45 alin. (1), ale art. 62 alin.
(1) precum şi ale art. 63 alin. (1).
De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă,
necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000,
privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.
Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ și Mass Media,
Jr. Mihai BÎRJOVANU

