RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 10.10.2018
privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul
H.C.L. nr. 220/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 18480 din 04.10.2018 înaintată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialiate nr. 18481 din 04.08.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 10.10.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. ___ din 10.10.2018 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. ______ din 10.10.2018 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c”, alin. (3), lit. „c” și alin. (5), lit. „b”, ale
art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în alineatul 1 al
anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 220/2018, în sensul că se va trece în mod corect
„albastră” în loc de ”albă”, cum din eroare s-a prevăzut.
Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate in art. 4 din anexa
3_5 la H.C.L. nr. 220/2018, în sensul ca se va trece în mod corect „este de
........... lei/an/loc de parcare de reşedinţă, inclusiv TVA” in loc de „este de 120
lei/an/loc de parcare de reşedinţă, inclusiv TVA ”, cum din eroare s-a prevăzut.
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 220/2018 rămân neschimbate.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 1840 din 04.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei
erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 220/2018

Prin H.C.L. nr. 220/2018 s-a aprobat Regulamentul privind
regimul, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza
Municipiului Roman actualizat, care include in anexe și lista locurilor
de parcare și formularul contractului de inchiriere.
Din eroare, în anexa nr. 4 s-a menționat culoarea marcajului ca
fiind albă, deși in cuprinsul hotararii s-a menționat culoarea albastră.
De asemenea, in formularul de contract, anexa 3_5 din eroare s-a
trecut la cuantumul chiriei suma de 120 lei, deși acest preț este unul
variabil, el fiind determinat în urma licitației publice.
În aceste condiții, este necesară îndreptarea erorilor materiale
din cuprinsul anexelelor 3_5 și 4 ale H.C.L. nr. 220/2018.
Drept pentru care rog dnii consilieri să se pronunțe prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Biroul Juridic-Contencios
Nr. 18481 din 04.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale
din cuprinsul H.C.L. nr. 220/2018
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. 220/2018 s-a aprobat Regulamentul privind regimul,
întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
actualizat, care include in anexe și lista locurilor de parcare și formularul
contractului de inchiriere.
Din eroare, în anexa nr. 4 s-a menționat culoarea marcajului ca fiind
albă, deși in cuprinsul hotararii s-a menționat culoarea albastră. De asemenea in
formularul de contract, anexa 3_5 din eroare s-a trecut la cuantumul chiriei suma
de 120 lei, deși acest preț este unul variabil, el fiind determinat în urma licitației
publice.
Din punct de vedere al legalității apreciem că se impune îndreptarea
acestei greşeli materiale printr-un act administrativ de aceeaşi natură cu cel
rectificat şi emis de aceeaşi autoritate publică, respectiv prin hotărâre a
Consiliului Local Roman.
În concluzie, apreciez proiectul ca legal şi oportun şi recomand aprobarea
acestuia.
Biroul Juridic Contencios,
C.j. Corina-Ionela POPA

