ROMÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ____ din 03.10.2017
privind abrogarea unei hotărâri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 16920 din 02.10.2017 înaintată de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 16921 din 02.10.2017 întocmit de Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul nr. ___ din 03.10.2017 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul
nr. ___ din 03.10.2017 al Comisiei jurdice, precum şi avizul pentru legalitate nr.
________ din 03.10.2017 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Luând în considerare prevederile H.G. nr. H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal,
mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de
acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din
administraţia publică locală;
Având în vedere prevederile art. 45 alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se abrogă art. 1 din H.C.L. nr. 10/2017 privind aprobarea
Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă şi
aprobarea acordării concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din
aparatul de lucru al Primarului Municipiului Roman, serviciile publice
subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului Local.
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 10/2017 rămân neschimbate.
Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de spcialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor
H.G. 569/2017.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolae Bogdan CURCUDEL

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 16920 din 02.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind abrogarea unei hotărâri
Prin H.C.L. nr. 10/26.01.2017 s-a aprobat Regulamentul de acordare a sporului
pentru condiții vătămătoare de muncă și a concediului de odihnă suplimentar pentru
personalul din aparatul de lucru al Primarului municipiului Roman, serviciile publice
subordonate și aparatul de lucru al Consiliului Local.
După adoptarea acestei Hotărâri, în luna august 2017, a intrat în vigoare H.G. nr.
569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a
categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum
şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Administraţie" din administraţia publică locală. Prin această Hotărâre, Executivul a
modificat condițiile de acordare a sporului pentru condiții vătămătoare, astfel încât, în
acest moment, nu mai există suport legal pentru a sporului pentru condiții vătămătoare
de muncă pentru personalul din aparatul de lucru al Primarului municipiului Roman,
serviciile publice subordonate și aparatul de lucru al Consiliului Local.
Potrivit art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă,
„Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de acelaşi
nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate.”
În aceste condiții, se impune abrogarea art. 1 din H.C.L. nr. 10/2016.
Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot.
Inițiator,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Biroul Juridic-Contencios
Nr. 16921 din 02.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind abrogarea unei hotărâri
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl. LucianOvidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea îndeplinesc
condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității:
Prin H.C.L. nr. 10/26.01.2017 s-a aprobat Regulamentul de acordare a sporului
pentru condiții vătămătoare de muncă și a concediului de odihnă suplimentar pentru
personalul din aparatul de lucru al Primarului municipiului Roman, serviciile publice
subordonate și aparatul de lucru al Consiliului Local.
După adoptarea hotărârii de Consiliu Locl, prin H.G. nr. 569/2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de
personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de
acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din
administraţia publică locală. Prin această Hotărâre, s-au modificat condițiile de acordare
a sporului pentru condiții vătămătoare.
Pe cale de consecință, în acest moment, nu mai există suport legal pentru a
sporului pentru condiții vătămătoare de muncă pentru personalul din aparatul de lucru al
Primarului municipiului Roman, serviciile publice subordonate și aparatul de lucru al
Consiliului Local.
Din punct de vedere al legalității:
Potrivit art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă,
„Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de acelaşi
nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate.”
Cum prin H.G. nr. 569/2017 s-au modificat condițiile de acordare a sporului
pentru condiții vătămătoare acordate prin H.C.L. nr. 10/2016, se impune abrogarea
art. 1 din hotărârea Consiliului local nr. 10/2017.
Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și
recomand adoptarea lui.
Biroul Juridic-Contencios,
C.j. Corina-Ionela POPA

