RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 29.03.2018
privind aprobarea prelungirii unui drept de administrare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 6248 din 28.03.2018 înaintată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 6249 din 28.03.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 29.03.2018 al Comisiei pentru bugetfinané, avizul favorabil nr. ___ din 29.03.2018 al Comisiei juridice precum şi
avizul pentru legalitate nr. ___ din 29.03.2018 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Luând în considerare cererea nr. 547/26.03.2018, înregistrată la Primăria
municipiului Roman cu nr. 6247/28.03.2018 a S.C. MUNICIPAL LOCATO
SERV S.A., precum și prevederile H.C.L. nr. 8/2013;
În temeiul art. 121, alin. (1) și alin. (2), ale art. 123, alin. (1), ale art. 36
alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „a” din Legea nr. 215/2001R privind
administrația publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu
data de 01.04.2018, a dreptului de administrare a S.C. MUNICIPAL LOCATO
SERV S.A. asupra utilajelor menționate în art. 2 din H.C.L. nr. 8/28.02.2013,
respectiv a unui Buldoexcavator pe pneuri, marca JCB 2 CX și a unei
Autovidanje combinată cu vol. util de 9,3 mc.
Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și
S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 6248 din 28.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui drept de
administrare
Prin H.C.L. nr. 8/28.02.2013 s-a aprobat darea în administrare către S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., pe o perioadă de 5 ani, a unui
Buldoexcavator pe pneuri marca JCB 2 CX și a unei Autovidanje combinată cu
vol. util de 9,3 mc.
Cum dreptul de administrare al S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
expiră la data de 01.04.2018, prin cererea nr. 6247/28.03.2018, administratorul a
solicitat prelungirea perioadei de dare în administrare cu încă 5 ani.
Cum aceste utilaje sunt folosite de S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV
S.A. în activitatea de intervenție și nivelări de străzi, degajări terenuri, etc, se
impune prelungirea perioadei de dare în administrare a acestor utilaje cu încă 5
ani, începând cu data de 01.04.2018.
Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe
prin vot.
Inițiator,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604

E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Biroul Juridic-Contencios
Nr. 6249 din 28.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui drept de
administrare
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. 8/28.02.2013 s-a aprobat darea în administrare către S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., pe o perioadă de 5 ani, a unui Buldoexcavator pe
pneuri marca JCB 2 CX și a unei Autovidanje combinată cu vol. util de 9,3 mc.
Cum dreptul de administrare al S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. expiră
la data de 01.04.2018, prin cererea nr. 6247/28.03.2018, administratorul a solicitat
prelungirea perioadei de dare în administrare cu încă 5 ani.
Cum aceste utilaje sunt folosite de S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în
activitatea de intervenție și nivelări de străzi, degajări terenuri, etc, se impune
prelungirea perioadei de dare în administrare a acestor utilaje cu încă 5 ani, începând
cu data de 01.04.2018.
Din punct de vedere al legalității:
Potrivit art. 121 din Legea nr. 215/2001, „Domeniul privat al unităţilor
administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele
prevăzute la art. 120, alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile
prevăzute de lege”. De asemenea, potrivit art. 123, alin. (1) din același act normativ,
„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului
public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce
fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii”.
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

