ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. _______ din 27.09.2018
privind plata unor despăgubiri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 17679 din 25.09.2018 iniţiată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate comun nr. 17680 din 25.09.2018 întocmit de Direcția
Economică și Biroul Juridic-Contencios;
Luând în considerare adresa nr. 12634/02.07.2018 înaintată de dl. Olteanu
Dan Dumitru, adresa nr. 14573/01.08.2018 înaintată de dna Bălăiță Lăcrămioara
Irina, adresa nr. 14607/01.08.2018 înaintată de dl. Sofronie Constantin, precum
și adresa nr. 14681/02.08.2018 înaintată de Bulai Dumitru; ;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 26.09.2018 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 26.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. _____ din 26.09.2018 dat de Secretarul municipiului
Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit., „c”, ale art. 45, precum şi ale
art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă despăgubirea proprietarilor autoturismelor avariate ca
urmare a fenomenelor meteo produse în data de 28.06.2018 și 31.07.2018,
respectiv:
- Autoturism marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare NT-05-ZRFproprietar Olteanu Dan Dumitru, cu suma de 1974,47 lei, fără TVA;
- Autoturismul marca Dacia Logan, având nr. de înmatriculare NT-76LIA, proprietar Bălăiță Lăcrămioara Irina, cu suma de 5358,18 lei,
inclusiv TVA;
- Autoturismul marca Volkswagen Passat, având nr. de înmatriculare
NT-56-LOR, proprietar Sofronie Constantin, cu suma de 23549,55 lei
fără TVA;

- Autoturismul marca Volkswagen Bora, având nr. de înmatriculare NT17-DKR, proprietar Bulai Dumitru, cu suma de 941,58 lei fără TVA.
Art. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr.
173/26.07.2018.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 17679 din 25.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind plata unor despăgubiri
În data de 28.06.2018 și 31.07.2018 au fost emise două avertizări meteo de
cod galben, respectiv cod portocaliu pentru municipiul Roman. În intervalul orar
18.00-19.00 s-au produs fenomene meteo periculoase, iar datorită vântului puternic și
a furtunii au fost avariate 4 autoturisme, ca urmare a prăbușirii unor arbori peste
acestea.
Autoturismele era staționate în locurile special amenajate, cu destinația de
parcare publică aflată în administrarea Primăriei municipiului Roman, componentele
avariate ale acestor autoturisme fiind consemnate în procesele-verbale întocmite de
I.S.U.
Prin cererile nr. 12634/02.07.2018,14573/01.08.2018, 14607/01.08.2018 și
14681/02.08.2018, proprietarii autoturismelor au solicitat plata, de către unitatea
administrativ-teritorială, a contravalorii reparației autoturismelor avariate.
Ținând cont situația fortuită determinată de condițiile meteo, precum și faptul
că autoturismele era legal parcate pe domeniul public al municipiului Roman, nu se
poate reține culpa conducătorilor auto. De asemenea, nici în sarcina aparatului de
specialitate al Primarului Roman nu se poate reține vreo culpă pentru nemarcarea
arborilor, întrucât aceștia erau aparent sănătoși, verzi, înfrunziți și nimeni nu putea să
prevadă posibila stare de pericol pe care ar fi putut să o producă.
Având în vedere răspunderea autorităților publice pentru administrarea domeniului
public al municipiului Roman, pentru a evita declanșarea unui litigiu (fapt ce ar
implica costuri suplimentare reprezentate de taxele de timbru, cheltuieli de judecată,
etc), se impune soluționarea pe cale amiabilă a acestei situații și achitarea
contravalorii reparațiilor autoturismului.
Pentru stabilirea
cuantumului

despăgubirilor, proprietarii au depus devize estimative de reparații eliberate de unități
service autorizate.
Pentru evitarea situațiilor în care s-ar suporta cheltuieli peste valoarea efectivă
a daunei sau peste valoarea maximă de despăgubire, la nivelul Primăriei municipiului
Roman s-a constituit o comisie pentru evaluarea și stabilirea prejudiciilor produse,
care a analizat dacă sumele înscrise în devizele de reparații pe care proprietarii le-au
înaintat împreună cu cererea de despăgubire corespund realității.
Astfel, urmează ca unitatea administrativ teritorială să despăgubească
proprietarii cu sumele ce au rezultat în urma analizării și, unde a fost cazul a
rectificării devizelor depuse de proprietarii autoturismelor.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe
prin vot.
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Emitent: Biroul Juridic-Contencios
Nr. 17680 din 25.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind plata unor despăgubiri
Analizând proiectul de hotărâre și expunerea de motive 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
În data de 28.06.2018 și 31.07.2018 au fost emise două avertizări meteo de
cod galben, respectiv cod portocaliu pentru municipiul Roman. În intervalul orar
18.00-19.00 s-au produs fenomene meteo periculoase, iar datorită vântului puternic și
a furtunii au fost avariate 4 autoturisme, ca urmare a prăbușirii unor arbori peste
acestea.
Autoturismele era staționate în locurile special amenajate, cu destinația de
parcare publică aflată în administrarea Primăriei municipiului Roman, componentele
avariate ale acestor autoturisme fiind consemnate în procesele-verbale întocmite de
I.S.U.
Prin cererile nr. 12634/02.07.2018,14573/01.08.2018, 14607/01.08.2018 și
14681/02.08.2018, proprietarii autoturismelor au solicitat plata, de către unitatea
administrativ-teritorială, a contravalorii reparației autoturismelor avariate.
Ținând cont situația fortuită determinată de condițiile meteo, precum și faptul
că autoturismele era legal parcate pe domeniul public al municipiului Roman, nu se
poate reține culpa conducătorilor auto. De asemenea, nici în sarcina aparatului de
specialitate al Primarului Roman nu se poate reține vreo culpă pentru nemarcarea
arborilor, întrucât aceștia erau aparent sănătoși, verzi, înfrunziți și nimeni nu putea să
prevadă posibila stare de pericol pe care ar fi putut să o producă.
Din punct de vedere al legalității:
Potrivit art. 36 alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001R, „Consiliul local are
atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului”.

Având în vedere răspunderea autorităților publice pentru administrarea
domeniului public al municipiului Roman, pentru a evita declanșarea unui litigiu
(fapt ce ar implica costuri suplimentare reprezentate de taxele de timbru, cheltuieli de
judecată, etc), se impune soluționarea pe cale amiabilă a acestei situații și achitarea
contravalorii reparațiilor autoturismului.
Pentru stabilirea
cuantumului
despăgubirilor, proprietarii au depus devize estimative de reparații eliberate de unități
service autorizate.
Pentru evitarea situațiilor în care s-ar suporta cheltuieli peste valoarea efectivă
a daunei sau peste valoarea maximă de despăgubire, la nivelul Primăriei municipiului
Roman s-a constituit o comisie pentru evaluarea și stabilirea prejudiciilor produse,
care a analizat dacă sumele înscrise în devizele de reparații pe care proprietarii le-au
înaintat împreună cu cererea de despăgubire corespund realității.
Astfel, urmează ca unitatea administrativ teritorială să despăgubească
proprietarii cu sumele ce au rezultat în urma analizării și, unde a fost cazul a
rectificării devizelor depuse de proprietarii autoturismelor.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe prin
vot.
Direcția Economică,
Ciprian-Dorin ALEXANDRU

Biroul Juridic-Contencios,
Corina-Ionela POPA

