R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 28.04.2017
privind modificarea componenţei unor comisii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7136 din 21.04.2017 înaintată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 7137 din 21.04.2017 întocmit de către Aparatul de
lucru al Consiliului Local al Municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 28.04.2017 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din
28.04.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din
28.04.2017 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 36, art. 45, alin. 1, lit. „a” 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 din 24.06.2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, după
cum urmează:
 Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului - 5 membri:
- d-na Ioana Roxana IORGA
- d-na Dana-Lăcrămioara PAIUŞ
- dl. Nicolae Bogdan CURCUDEL
- dl. Andrei FRON
- dl. Daniel-Laurenţiu VASILIU
Art. 2. Se modifică poziţiile 5 şi 13 din anexa la H.C.L. nr. 25 din
28.02.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile
de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, care vor
avea următorul conţinut:
„5. / Liceul cu Program Sportiv / str. Tineretului, nr. 24 / dl. Dragoş
Viorel MOROŞANU, dl. Nicolae Bogdan CURCUDEL şi dl. Daniel Laurenţiu
VASILIU.”
................

„13. / Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” / str. Mihai Viteazu, nr. 15 /
dl. Nicolae Bogdan CURCUDEL, şi dl. George Alexandru BĂLAN.”
Art. 3. Se modifică articolul 1 din H.C.L. nr. 148 din 26.07.2016 privind
desemnarea membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului
Municipal de Urgență Roman, care va avea următorul conţinut:
„ Art. 1. Se desemnează ca membri în Consiliul de Administrație din
cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman următorii reprezentanți:
1. Ovidiu Bojescu - reprezentant al Primarului Municipiului Roman;
2. Nicolae Bogdan Curcudel - reprezentant al Consiliului Local;
3. Iulia Havrici-Tomșa - reprezentant al Consiliului Local. ”
Art. 4. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 92 din 12.07.2007 privind
desemnarea Comisiei pentru circulaţie în municipiul Roman cu modificările şi
completările ulterioare inclusiv H.C.L. nr. 145 din 26.07.2016, care va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. Se constituie Comisia pentru circulaţie în municipiul Roman,
compusă din:
1. Președinte- Ana-Maria ALEXE- Arhitect șef;
2. Vicepreședinte- Costel ENACHE- Director executiv Direcția de Servicii
Edilitare;
3. Secretar- Bogdănel-Ionel DĂNĂILĂ- Șef Serviciu Administrare Parcări și
Semnalizare Rutieră
4. Membru- Dan Felician IONIȚĂ- Director Tehnic;
5. Membru- Daniel CAZACU- Director Direcția Poliția Locală Roman;
6. Membru- comisar Adrean ACOZMEI- Poliția Municipală Roman;
7. Membru- Nicolae Bogdan CURCUDEL- consilier local;
8. Membru- Daniel-Laurențiu VASILIU- consilier local;
9. Membru- Leonard ACHIRILOAEI- consilier local; ”
Art. 5. Celelalte prevederi ale hotărârilor H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016,
H.C.L. nr. 25 din 28.02.2017, H.C.L. nr. 148 din 26.07.2016 şi H.C.L. nr. 92 din
12.07.2007 rămân neschimbate.
Art. 6. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 7136 din 21.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei unor comisii
Prin H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016 au fost desemnaţi membrii comisiilor
de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al
Municipiului Roman.
Având în vedere faptul că dl. Lucian Ioan Pascariu şi-a înaintat demisia
din funcţia de consilier local şi implicit din cea de membru al comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, pentru o bună funcţionare a acesteia, se
impune nominalizarea domnului Nicolae Bogdan Curcudel ca membru al
Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului.
Prin H.C.L. nr. 25 din 28.02.2017 au fost desemnaţi reprezentanţii
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din
Municipiul Roman.
În anexa nr. 1 a acestei hotărâri, la punctul 5, la Liceul cu Program
Sportiv au fost nominalizaţi domnii Dragoş Viorel Moroşanu, Lucian Ioan
Pascariu şi Daniel Laurenţiu Vasiliu. Având în vedere faptul că dl. Lucian Ioan
Pascariu şi-a înaintat demisia din funcţia de consilier local şi implicit din cea de
reprezentant al Consiliului Local în acest consiliu de administraţie, pentru o
bună funcţionare al acestuia, se impune nominalizarea domnului Nicolae
Bogdan Curcudel ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de
Administraţie al Liceului cu Program Sportiv.
Tot în anexa nr. 1 a acestei hotărâri, dar la punctul 13, la Şcoala
Gimnazială „Calistrat Hogaş” au fost nominalizaţi domnii dl. Lucian Ioan
Pascariu şi dl. George Alexandru Bălan. Având în vedere faptul că dl. Lucian
Ioan Pascariu şi-a înaintat demisia din funcţia de consilier local şi implicit din

cea de reprezentant al Consiliului Local în acest consiliu de administraţie, pentru
o bună funcţionare al acestuia, se impune nominalizarea domnului Nicolae
Bogdan Curcudel ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Calistrat Hogaş”.
Prin H.C.L. nr. 148 din 26.07.2016 au fost desemnaţi reprezentanţii
Consiliului Local în Consiliul de Administrație din cadrul Spitalului Municipal
de Urgență Roman, după cum urmează:
- dl. Ovidiu Bojescu - reprezentant al Primarului Municipiului Roman;
- dl Lucian Ioan Pascariu - reprezentant al Consiliului Local;
- d-na Iulia Havrici-Tomșa - reprezentant al Consiliului Local.
Având în vedere faptul că dl. Lucian Ioan Pascariu şi-a înaintat demisia
din funcţia de consilier local şi implicit din cea de reprezentant al Consiliului
Local în Consiliului Local în Consiliul de Administrație din cadrul Spitalului
Municipal de Urgență Roman, pentru o bună funcţionare a acesteia, se impune
nominalizarea domnului Nicolae Bogdan Curcudel ca reprezentant al
Consiliului Local în Consiliul de Administrație din cadrul Spitalului Municipal
de Urgență Roman.
Prin H.C.L. nr. H.C.L. nr. 92 din 12.07.2007 au fost desemnaţi membrii
Comisiei pentru circulaţie în municipiul Roman. Prin ultima modificare a acestei
hotărâri, respectiv H.C.L. nr. 145 din 26.07.2016 s-au desemnat ca membri ai
acestei comisii următoarele persoane:
1. Președinte - Ana-Maria ALEXE- Arhitect șef;
2. Vicepreședinte - Costel ENACHE- Director executiv Direcția de Servicii
Edilitare;
3. Secretar - Bogdănel-Ionel DĂNĂILĂ- Șef Serviciu Administrare Parcări
și Semnalizare Rutieră;
4. Membru - Dan Felician IONIȚĂ- Director Tehnic;
5. Membru - Daniel CAZACU- Director Direcția Poliția Locală Roman;
6. Membru - comisar Adrean ACOZMEI- Poliția Municipală Roman;
7. Membru - Lucian Ioan PASCARIU - consilier local;
8. Membru - Daniel-Laurențiu VASILIU- consilier local;
9. Membru - Leonard ACHIRILOAEI- consilier local;
Cum însă dl. Lucian Ioan Pascariu şi-a înaintat demisia din funcţia de
consilier local şi implicit din cea de membru al acestei comisii, pentru buna
funcţionare a acesteia, se impune nominalizarea domnului Nicolae Bogdan
Curcudel ca membru al Comisiei pentru pentru circulaţie în municipiul Roman.
Drept pentru care rugăm d-nii consilieri să analizeze şi să se pronunţe
prin vot.
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Emitent: Aparatul de lucru al Consiliului local al Municipiului Roman
Nr. 7137 din 21.04.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei unor comisii
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintate de
către Primarul Municipiului Roman - dl. Lucian-Ovidiu Micu, se constată
următoarele:
Din punct de vedere al oportunităţii:
Având în vedere faptul că dl. Lucian Ioan Pascariu şi-a înaintat demisia
din funcţia de consilier local şi implicit din cea de:
- membru al comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a
Consiliului Local,
- reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Liceului
cu Program Sportiv şi cel al Şcolii Gimnaziale „Calistrat Hogaş”,
- reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație din cadrul
Spitalului Municipal de Urgență Roman,
- membru al comisiei pentru circulaţie în municipiului Roman,
pentru o bună funcţionare a acestora, se impune nominalizarea d-lui Nicolae
Bogdan Curcudel ca membru al acestora.
Din punct de vedere al legalităţii:
 Articolul 54, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală şi prevederile Capitolului 2, Secţiunea a 3-a – „Comisiile
de specialitate” din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
 Articolul 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale,
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor

măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea
unor acte normative, precum şi cele ale art. 4, alin. 1 din anexa la Ordinul
M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar;
 Articolul 187 din Legea nr. 95/2006R privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Articolul 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 13 şi art. 54, alin. 7 din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, precum şi
prevederile O.U.G. nr. 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice.
De asemenea, se constată că sunt întrunite condiţiile de fond, formă şi
legalitate cerute de Legea nr. 24/2000R privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, precum şi cele ale art. art. 36, ale art. 45,
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.

A.L. al C.L.R.,
Adrian Mărgărit BURLACU

