ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 27.04.2018

privind atribuirea unor denumiri
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7668 din 18.04.2018 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 7669 din 18.04.2018 întocmit de Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei pentru cultură,
culte, sănătate, învățământ și tineret, avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al
Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. ____ din 27.04.2018 al
Secretarului municipiului Roman;
Având în vedere avizul nr. _______ din __.04.2018 al Comisiei de avizare a
atribuirii de denumiri din cadrul Instituției Prefectului – județul Neamț;
Luând în considerare prevederile art. 3 din O.G. nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare
coroborat cu art. 7 şi art. 8 din Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative (actualmente Ministrul Afacerilor Interne) nr. 564/2008 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atribuire de
denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit. „d”, ale art. 45,
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 atribuie Clădirii din Piața Roman-Vodă, nr. 1, în care își au sediul
administrativ autoritațile publice locale ale Municipiului Roman, denumirea de
”PALATUL ADMINISTRATIV”.

Art. 2. Se atribuie sălii de festivitați aflată la parterul cladirii din Piața
Roman Voda, nr. 1 - Sediul administrativ al Muncipiului Roman, denumirea de
”SALA NICOLAE MANOLESCU STRUNGA ”.
Art. 3. Se atribuie sălii de festivitați aflată la etajul 1 al clădirii din Piața
Roman Voda, nr. 1 - Sediul administrativ al Muncipiului Roman, denumirea de
”SALA UNIRII ”.
Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
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Gheorghe CARNARIU
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotătâre privind atribuirea unor denumiri
Cladirea în care autoritațile publice locale ale Municipiului Roman își desfasoara
activitatea a fost construita în perioada 1935-1937, fiind la acea vreme cea mai
impresionanta cladire din oraș. A fost cunoscuta înca de la edificare ca fiind ”Palatul
Administrativ”. Aceasta denumire, deși vie în memoria romașcanilor si-a pierdut
utilizarea în timpul regimului comunist, fiind considerata o denumire cu rezonanțe
burgheze.
Cum aceasta cladire deși nu mai gazduiește în mod exclusiv doar autoritațile
publice locale, ci și alte doua instituții publice, respectiv ANAF - Serviciul Teritorial
Roman și Judecatoria Roman, ea ramane totuși o cladire cu o destinație
administrativă, fie ea de natura fiscala, judiciară sau administratie locala.
Este de observat că deși cladirea și-a pierdut oarecum din stralucirea de alta data,
și ar necesita reparații care să consolideze și să renască arhitectura dată de celebrul
arh. Mosinschi, totuși aceasta iși pastreaza și în acest moment grandoarea și este
totuși cea mai impresionantă cladire din oraș. De aceea, pentru vechimea, grandoarea
valoarea arhitecturala, dar și pentru longevitatea destinației aceasteia, ar merita să
revină la denumirea de ”Palat Administrativ”.
Primii pași în renovarea acestei cladiri s-au facut deja, cu interioarele, respectiv
prin renovarea celor doua săli festive. Sala de la parter este o sala relativ mare și
putine Primării dețin în sediul administrativ o sala de asemenea dimensiuni.
Având în vedere ca aceasta cladire a fost construita pe terenul și cu banii donați
de catre Nicolae Manolescu Strunga, consideram oportun ca Sala de Festivitați de la
1

parterul clădirii, aduse acum la standardele unei Sali adevarate de festivități, să poarte
numele acestei personalitați.
Nicolae Manolescu Strunga este cetațean de onoare al Municipiului Roman. S-a
născut în anul 1850 într-o familie de țărani, iar după terminarea școlii primare în satul
natal, a continuat studiile la Seminarul Teologic din Buzău. A profesat ca învățător în
Urziceni și Mizil . În 1871 s-a înscris la Facultatea de Medicină din București. În
1877, fiind în ultimul an de studii, Nicolae Manolescu a plecat ca voluntar pe front în
diviziile Crucii Roșii române în Razboiul de Independență. A fost tatăl politicianului
Ion Manolescu-Strunga. În ultimul an de viață s-a retras la Strunga, dar a locuit și la
Roman, oraș căruia i-a lăsat prin testament, terenul și fondurile necesare pentru
construirea unui nou palat administrativ. Construcția avea să fie edificata prin anii
1935-1937 de fiul său, ministrul Ion Manolescu-Strunga, care a construit clădirea în
care își are acum sediul Primăria Roman, așa cum am aratat și mai sus.
Cea de a doaua sala festiva din Palatul administrativ se afla la etajul 1 și
gazduiește în special sedințele Consiliului Local Roman. Pentru ca în acest an este
anul centenar al Unirii, consideram oportun atribuirea denumirii de ”Sala Unirii”.
Drept pentru care propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

INIŢIATOR,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotătâre privind atribuirea unor denumiri

Din punct de vedere al oportunitații:
Cladirea în care autoritațile publice locale ale Municipiului Roman își desfasoara
activitatea a fost construita în perioada 1935-1937, fiind la acea vreme cea mai
impresionanta cladire din oraș. A fost cunoscuta înca de la edificare ca fiind ”Palatul
Administrativ”. Aceasta denumire, deși vie în memoria romașcanilor si-a pierdut
utilizarea în timpul regimului comunist, fiind considerata o denumire cu rezonanțe
burgheze.
Cum aceasta cladire deși nu mai gazduiește în mod exclusiv doar autoritațile
publice locale, ci și alte doua instituții publice, respectiv ANAF- Serviciul Teritorial
Roman și Judecatoria Roman, ea ramane totuși o cladire cu o destinație
administrativă, fie ea de natura fiscala, judiciară sau administratie locala.
Este de observat că deși cladirea și-a pierdut oarecum din stralucirea de alta data,
și ar necesita reparații care să consolideze și să renască arhitectura dată de celebrul
arh. Mosinschi, totuși aceasta iși pastreaza și în acest moment grandoarea și este
totuși cea mai impresionantă cladire din oraș. De aceea, pentru vechimea , grandoarea
valoarea arhitecturala, dar și pentru longevitatea destinației aceasteia, ar merita să
revină la denumirea de ”Palat Administrativ”.
Primii pași în renovarea acestei cladiri s-au facut deja, cu interioarele, respectiv
prin renovarea celor doua săli festive. Sala de la parter este o sala relativ mare și
putine Primării dețin în sediul administrativ o sala de asemenea dimensiuni.
Având în vedere ca aceasta cladire a fost construita pe terenul și cu banii donați
de catre Nicolae Manolescu- Strunga, consideram oportun ca Sala de Festivitați de la
1

parterul clădirii, aduse acum la standardele unei Sali adevarate de festivități să poarte
numele acestei personalitați.
Nicolae Manolescu Strunga este cetațean de onoare al Municipiului Roman și
s-a născut în anul 1850 într-o familie de țărani, după terminarea școlii primare în satul
natal a continuat studiile la Seminarul Teologic din Buzău. A profesat ca învățător în
Urziceni și Mizil . În 1871 s-a înscris la Facultatea de Medicină din București. În
1877, fiind în ultimul an de studii, Nicolae Manolescu a plecat ca voluntar pe front în
diviziile Crucii Roșii române în Razboiul de Independență. A fost tatăl politicianului
Ion Manolescu-Strunga. În ultimul an de viață s-a retras la Strunga, dar a locuit și la
Roman, oraș căruia i-a lăsat prin testament, terenul și fondurile necesare pentru
construirea unui nou palat administrativ. Construcția avea să fie edificata prin anii
1935-1937 de fiul său, ministrul Ion Manolescu-Strunga, care a construit clădirea în
care își are acum sediul Primăria Roman, așa cum am aratat și mai sus.
Cea de a doaua sala festiva din Palatul administrativ se afla la etajul 1 și
gazduiește în special sedințele Consiliului Local Roman. Pentru ca în acest an este
anul centenar al Unirii, consideram oportun atribuirea denumirii de ”Sala Unirii”.
Din punct de vedere al legalitații, sunt incidente:
 dispozițiile art. 36, alin. 5, lit. „d” din Legea 2015/2001R, care stabilesc ca și
competența legală de a atribui și schimba denumiri pentru obiectivele de interes
public, Consiliului Local;
 dispozițiile art. 2, alin. 1, lit. „d” din O.G. nr. 62/2002: ” Atribuirea sau
schimbarea de denumiri, altele decât cele prevăzute la art. 1, se face de către:
d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere,
străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi
instituţii de interes local aflate în subordinea lor.”
 dispozițiile art. 3 din O.G. nr. 62/2002: ” Proiectele de hotărâri ale consiliilor
judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de
personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură
ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au
fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti.”
Având în vedere argumentele de fapt și de drept expuse mai sus, apreciem
proiectul ca legal și oportun.

Biroul Juridic-Contencios,
c.j. Corina-Ionela POPA
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