ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 31.01.2018

privind revocarea unei hotărâri
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 1609 din 26.01.2018 înaintată
de către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman,
precum şi raportul de specialitate nr. 1610 din 26.01.2018 al Biroului
Juridic Contencios ;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.01.2018 al Comisiei pentru
administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. ____ din
31.01.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____
din 31.01.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art.
115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman
nr. 283 din data de 21.12.2017.
Art. 2. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 1609 din 26.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind revocarea unei hotărâri
Prin H.C.L. nr. 283 din 21.12.2017 s-a aprobat înființarea Serviciului
Public fără personalitate juridică „Reparații și întreținere a străzilor,
aleilor, trotuarelor, sistemului rutier din municipiul Roman”
în
subordintea Consiliului Local, și transmiterea acestui serviciu în gestiune
delegată către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
După emiterea hotărârii, la fundamentarea bugetului local pe anul
2018, nu s-au găsit resurse financiare pentru înființarea și finanțarea
acestui serviciu, astfel încât actul administrativ adoptat în ședința din data
de 21.12.2017 ar rămâne practic fără finalitate.
Cum H.C.L. nr. 283/2017 nu a intrat în circuitul civil și nu a produs
efecte juridice, se impune revocarea acestui act administrativ.
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Emitent: Biroul Juridic-Contencios
Nr. 1610 din 26.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind revocarea unei hotărâri
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintat de dl.
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de oportunitate și legalitate.
Din punct de vedere al oportunității:
Prin H.C.L. nr. 283 din 21.12.2017 s-a aprobat înființarea Serviciului
Public fără personalitate juridică „Reparații și întreținere a străzilor, aleilor,
trotuarelor, sistemului rutier din municipiul Roman” în subordintea Consiliului
Local, și transmiterea acestui serviciu în gestiune delegată către S.C. MUNICIPAL
LOCATO SERV S.A.
După emiterea hotărârii, la fundamentarea bugetului local pe anul 2018, nu
s-au găsit resurse financiare pentru înființarea și finanțarea acestui serviciu, astfel
încât actul administrativ adoptat în ședința din data de 21.12.2017 ar rămâne practic
fără finalitate.
Din punct de vedere al legalității:
Potrivit legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, un act administrativ
poate fi revocat de autoritatea emitentă dacă acesta nu a intrat în circuitul civil și nu a
produs efecte juridice
Principiul revocabilităţii apare ca un efect firesc al trăsăturilor actului
administrativ, autoritatea emitentă fiind în măsura să-şi retracteze actul când situaţia
de fapt o impune.
Efectele juridice ale revocării constau în aceea că din momentul revocării, actul
administrativ de autoritate nu mai produce efectele juridice pentru care a fost adoptat
sau emis.
Cum H.C.L. nr. 283/2017 nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte
juridice până în prezent, se impune revocarea acesteia.
Biroul Juridic-Contencios,
Corina-Ionela POPA

