ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 07.09.2018
privind renunțarea la un drept de administrare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 16537 din 06.09.2018 înaintată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 16538 din 06.09.2018 al Biroului Juridic-Contencios;
Avand în vedere prevederile H.C.L. nr. 112/2013 privind aprobarea
preluării în administrare a punţii pietonale Cotu Vameş;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 07.09.2018 al Comisiei pentru
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 07.09.2018 al
Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ______ din 07.09.2018
dat de către Secretarul municipiului Roman;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1,
lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, precum și ale
art. 846 C.civ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă renunțarea la dreptul de administrare a punţii
pietonale peste râul Moldova, de la Cotu Vameş, preluată prin H.C.L. nr.
112/2013.
(2) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman să semneze în
numele Consiliului Local Roman, protocolul de predare-primire a acestui
obiectiv către Comuna Horia.
Art. 2. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri H.C.L. nr. 112/2013 se
abrogă.
Art. 3. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
_____________

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 16537 din 07.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind renunțarea la un drept de administrare

Prin H.C.L. nr. 112/2013 s-a aprobat preluarea din administrarea
Consiliului Local Horia, în administrarea, cu titlu gratuit, a Consiliului Local
Roman a punții pietonale peste râul Moldova, de la Cotu-Vameș, pe durata
existenței investiției Microhidrocentrală pe râul Moldova.
Pe parcursul administrării acestui obiectiv, Municipiul Roman, în calitate
de administrator legal al bunului, a inițiat procedurile privind achiziționarea
unor servicii de expertiză tehnică și a unui proiect tehnic pentru repararațiile
capitale pe care le necesită Puntea Pietonală Cotu-Vameș, încercându-se, în
toată această perioadă, identificarea unor surse de finanare atât din bugetul de
stat, cât și din fonduri europene, pentru normala exploatare a obiectivului.
Până în prezent, deși s-au făcut numeroase demersuri la instituțiile
abilitate, municipiul Roman nu a reușit să obțină finanțare nici din surse proprii,
dar nici din bugetul de stat și nu au fost identificare surse de finanțare europeană
pentru reparațiile capitale ale Punții Pietonale.
Cum în acest moment Municipiul Roman se află în imposibilitatea
obiectivă de a suporta contravaloarea reparațiilor capitale pe care le necesită
acest obiectiv, se impune renunțarea la dreptul de administrare a punții
pietonale peste râul Moldova, urmând ca bunul să fie restituit proprietarului.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Biroul Juridic-Contencios
Nr. 16538 din 06.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind renunțarea la un drept de administrare
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl.
Lucian-Ovidiu 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. 112/2013 s-a aprobat preluarea din administrarea
Consiliului Local Horia, în administrarea, cu titlu gratuit, a Consiliului Local
Roman a punții pietonale peste râul Moldova, de la Cotu-Vameș, pe durata
existenței investiției Microhidrocentrală pe râul Moldova.
Pe parcursul administrării acestui obiectiv, Municipiul Roman, în calitate
de administrator legal al bunului, a inițiat procedurile privind achiziționarea unor
servicii de expertiză tehnică și a unui proiect tehnic pentru repararațiile capitale
pe care le necesită Puntea Pietonală Cotu-Vameș, încercându-se, în toată această
perioadă, identificarea unor surse de finanare atât din bugetul de stat, cât și din
fonduri europene, pentru normala exploatare a obiectivului.
Până în prezent, deși s-au făcut numeroase demersuri la instituțiile abilitate,
municipiul Roman nu a reușit să obțină finanțare nici din surse proprii, dar nici
din bugetul de stat și nu au fost identificare surse de finanțare europeană pentru
reparațiile capitale ale Punții Pietonale.
Cum în acest moment Municipiul Roman se află în imposibilitatea
obiectivă de a suporta contravaloarea reparațiilor capitale pe care le necesită acest
obiectiv, se impune renunțarea la dreptul de administrare a punții pietonale peste
râul Moldova, urmând ca bunul să fie restituit proprietarului.
Din punct de vedere al legalității:
Potrivit art. 846 C. Civ., „Administrarea încetează (…)prin decesul,
punerea sub interdicţie judecătorească, renunţarea administratorului ori
supunerea acestuia la procedura insolvenţei”
Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun
și recomand adoptarea acestuia.
Biroul Juridic-Contencios,
C.j. Corina-Ionela POPA

