ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 31.07.2017
privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 12270 din 17.07.2017 iniţiată de către domnul
consilier Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 12271 din 17.07.2017
întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.07.2017 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul
favorabil nr. __ din 31.07.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism,
avizul favorabil nr. ___ din 31.07.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr.
_____ din 31.07.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) şi 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 acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la cea de a treia Ceremonie
anuală a Summit-ului Alianței Mondiale a Păcii Religiilor (WARP) care va avea loc la
Seul - Republica Coreea, în perioada 17–19 septembrie 2017;
Art. 2. Se mandatează dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman,
legitimat cu CI seria XX nr. XXXXXX și dl. consilier local ________________________
_______, legitimat cu CI seria XX nr. XXXXXX să reprezinte Municipiul Roman la cea
de a treia Ceremonie anuală a Summit-ului Alianței Mondiale a Păcii Religiilor (WARP)
care va avea loc la Seul - Republica Coreea, în perioada 17–19 septembrie 2017;
Art. 3. Persoanele nominalizate la articolul 2 vor semna valabil, în numele
Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de
reprezentare și vor 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,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează
Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Consilier local Leonard Achiriloaei
Nr. 12270 din 17.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului
Roman
În perioada 17–19 septembrie 2017, va avea loc la Seul - Republica Coreea, cea
de a treia Ceremonie anuală a Summit-ului Alianței Mondiale a Păcii Religiilor
(WARP).
Manifestarea anuală va fi găzduită de Organizația Heavenly Culture, World
Peace, Restoration of Light (HWPL) și de The International Women’s Peace Group
(IWPG) și se va desfășura la Centrul Expozițional și de Conferințe COEX din Seul,
Coreea de Sud, iar participanții vor fi cazați la Hotelul Intercontinental aflat în mall-ul
COEX, unde va avea loc evenimentul.
La Summit-ul anual WARP din Republica Coreea sunt așteptați lideri religioși,
reprezentanți la vârf ai administrațiilor centrale și locale din întreaga lume, președinți
de organizații civile de femei și de tineret, militanți pentru pace, în scopul
recunoașterii globale a păcii ca moștenire pentru generațiile viitoare și a inițierii de
măsuri active pentru implementarea practică la nivel local a încetării războiului și
pentru pacea mondială. Din România, la ediția anterioară a Summit-ului WARP a
participat fostul președinte al României, domnul Emil Constantinescu.
În cadrul evenimentului vor avea loc o serie de manifestări precum: Conferința
pentru promovarea și susținerea Declarației de pace și încetarea războiului, Forumul
liderilor religioși, Forumul Global Media pentru Pace, având drept scop reafirmarea
aspirației și responsabilităților noastre pentru o lume fără războaie și punerea în
practică la nivel local a Declarației de pace și de încetare a războiului (DPCW).
Organizatorii Summit-ului WARP au transmis o invitație către Municipiul
Roman pentru a participa la acest eveniment important la nivel mondial, aceștia
asigurând cazarea, transportul intern și masa pe perioada manifestării pentru doi
reprezentanți ai administrației publice locale romașcane, cheltuielile de transport în
parcurs extern urmând a fi suportate de către Municipiul Roman.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun 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 și a unui consilier local, la cea de a treia Ceremonie
anuală a Summit-ului Alianței Mondiale a Păcii Religiilor (WARP), din perioada 1719 septembrie 2017, organizată în Seul - Republica Coreea.

INIŢIATOR,
Consilier local,
Leonard ACHIRILOAEI
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Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media
Nr. 12271 din 17.07.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării
municipiului Roman
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintat de dl. consilier
Leonard Achiriloaei, am constatat că acesta îndeplinește condițiile de legalitate și
oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
În perioada 17–19 septembrie 2017, va avea loc la Seul - Republica Coreea, cea
de a treia Ceremonie anuală a Summit-ului Alianței Mondiale a Păcii Religiilor
(WARP).
La Summit-ul anual WARP din Republica Coreea sunt așteptați lideri religioși,
reprezentanți la vârf ai administrațiilor centrale și locale din întreaga lume, președinți
de organizații civile de femei și de tineret, militanți pentru pace, în scopul
recunoașterii globale a păcii ca moștenire pentru generațiile viitoare și a inițierii de
măsuri active pentru implementarea practică la nivel local a încetării războiului și
pentru pacea mondială. În cadrul manifestării vor avea loc o serie de activități care au
drept scop reafirmarea aspirației și responsabilităților noastre pentru o lume fără
războaie și punerea în practică la nivel local a Declarației de pace și de încetare a
războiului (DPCW).
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) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală.
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 OrganizareEvenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media,

Jr. Mihai BÎRJOVANU

