ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 27.04.2018
privind constituirea Consiliului Seniorilor din Municipiul Roman și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7132 din 11.04.2018 iniţiată de către
dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 7133 din 11.04.2018 întocmit de Biroul Control, Strategii și
Marketing Instituțional;
Văzând avizul favorabil nr. __ din .04.2018 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. _ din .04.2018
al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _ din .04.2018 dat de
Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și (2), lit. d) din Legea
215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din acelaşi act
normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă constituirea Consiliului Seniorilor din Municipiul
Roman - organism consultativ fără personalitate juridică, care funcţionează pe
lângă conducerea Municipiului Roman;
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Seniorilor din Municipiul Roman, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Roman și structurile
specializate din cadrul Municipiului Roman;
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Anexă la H.C.L. nr. __ din 27.04.2018

Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Consiliul Seniorilor este un organism consultativ, fără personalitate
juridică, de propuneri şi de acţiune în toate domeniile care au legătura cu viata oraşului,
ce funcţionează pe lângă Primăria Municipiului Roman.
Art. 2. Consiliul Seniorilor are rol de utilitate socială, prin implicarea persoanelor
vârstnice la acţiuni cetăţeneşti ale oraşului, în respectul valorilor democratice care sunt
libertatea, demnitatea, toleranţa şi spiritul civic.
Art. 3. Consiliul Seniorilor îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor
prezentului regulament de organizare şi funcţionare, denumit în continuare ROF şi în
conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
Capitolul II – SCOP
Art. 4. Consiliul Seniorilor are drept scop valorificarea potențialului de gândire și
acțiune al persoanelor vârstnice, a experienței acestora, în vederea realizării de inițiative
care au ca scop ridicarea gradului de confort și bunăstare, de cultură și civilizație al
cetățenilor Municipiului Roman.
Capitolul III – OBIECTIVE
Art. 5. Organismul consultativ urmărește:
a) Stabilirea priorităţilor în rezolvarea celor mai importante probleme ale
locuitorilor;
b) Furnizarea de soluții care pot conduce la realizarea unor proiecte de dezvoltare
a municipiului și adoptarea unor măsuri vizând îmbunătățirea vieții romașcanilor;
c) Promovarea de inițiative care să fie cuprinse în propunerile de acte normative
ale autorității publice locale;
d) Urmărirea modului cum sunt implementate inițiativele și cum sunt aplicate la
nivel local;
Capitolul IV- COMPONENŢĂ
Art. 6. Consiliul Seniorilor din municipiul Roman se înființează ca organism
consultativ, din care fac parte persoane care îndeplinesc următoarele criterii:
-încadrare în categoria persoanelor de vârsta a III-a caracterizate de spirit civic, care au
prestanță, spirit organizatoric, inițiativă în dezvoltarea vieții edilitar-gospodărești a
municipiului si sunt respectate de comunitatea locală;
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- vârsta de minimum 55 de ani;
- locuitori ai municipiului Roman;
- să cultive și să dezvolte spiritul de echipă;
- să dispună de timp liber care să-i permită participarea la diverse activități
cetățenești și de voluntariat;
- pregatire profesională și conduita morală care să le recomande pentru a face parte
din Consiliul Seniorilor.
Capitolul V – CONSTITUIRE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 7. Aderarea membrilor la Consiliul Seniorilor se va face prin candidatura
voluntară, formularul de înscriere (anexa nr. 1) trebuind să fie însoțit de CV.
Documentele vor fi depuse la Secretariatul Consiliului Seniorilor- Biroul 59, etaj II,
Primăria Roman.
Art. 8. Secretariatul Consiliului Seniorilor verifică dacă persoanele aplicante
respectă condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6 pentru a intra în componenţa
Consiliului Seniorilor iar în cazul în care numărul cererilor va fi mai mare de 25, se va
realiza o selecție a viitorilor membri pe baza documentelor înaintate și a experienței
profesionale puse în slujba comunității.
Art. 9. Consiliul Seniorilor este condus de un președinte, un vicepreședinte și un
secretar, desemnarea acestora făcându-se prin vot deschis, în ședința de constituire.
Art. 10. Consiliul Seniorilor poate alege, dintre membrii săi, un Birou Operativ ca
organ de lucru permanent care să asigure legătura cu autoritatea publică locală și membrii
consiliului.
Art. 11. Consiliul Seniorilor își desfășoară activitatea în cadrul unor ședințe de
lucru, cu periodicitate lunară sau de câte ori va fi cazul, pe baza unui program tematic
propriu. Potrivit graficului și programului de lucru, temele dezbătute vor putea fi
prezentate și de invitați speciali.
Art. 12. În elaborarea proiectului ordinii de zi se vor avea în vedere, prioritar,
programele în curs, adoptate de autoritatea locală.
Art. 13. Conducerea lucrărilor poate fi asigurată de primarul municipiului, de
președinte, iar în absența acestora, de către vicepreședinte sau un alt înlocuitor ales în
ședința respectivă.
Art. 14. Deciziile în şedinţă se iau cu majoritatea simplă (jumătate plus unu) a
membrilor prezenţi şi devin hotărâri ale consiliului.
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Art. 15. Secretariatul reuniunilor este asigurat de secretarul Consiliului Seniorilor
și de un funcționar public din cadrul Biroului Control, Strategii și Marketing
Instituțional.
Art. 16. Atribuţii principale:
a) Preşedintele ajutat de vicepreşedinte coordonează întreaga activitate a
consiliului pentru a întocmi agenda de activităţi, calendarul, sintezele şedinţelor şi actele
care se înaintează primăriei, urmăreşte întocmirea proceselor verbale şi verifică
îndosarierea tuturor documentelor;
b) Secretarul întocmește procesele verbale şi sintezele şedinţelor consiliului,
precum şi celelalte acte care se înaintează primăriei, anunţă membrii consiliului când se
convoacă şedinţele;
c) Membrii Consiliului Seniorilor participă activ la conceperea, elaborarea şi
realizarea documentelor şi proiectelor organismului şi sprijină real activităţile
preşedintelui, vicepreşedintelui şi ale secretarilor.
Capitolul VI – DISPOZIȚII FINALE
Art. 17. Propunerile de măsuri și proiecte făcute de către Consiliul Seniorilor au
caracter consultativ pentru conducerea Primăriei Municipiului Roman.
Art. 18. Membrii Consiliului Seniorilor pot fi invitați să participe la ședințele
Consiliului local al municipiului Roman atunci când este nevoie de susținerea unor
inițiative proprii sau a unor teme cu caracter general ce vizează cetățenii municipiului
Roman.
Art. 19. Anexa nr. 1 – Formular de înscriere în Consiliul Seniorilor este parte
integrantă din prezentul Regulament.
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ANEXA Nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Consiliului Seniorilor

Formular de înscriere în
CONSILIUL SENIORILOR
Către: Municipiul Roman
În atenţia: Domnului Primar

Subsemnatul/a ________________________________,vârsta ____, membru al
organizației de pensionari _______________________________________________
domiciliat/ă în localitatea ______________________, strada ___________________,
nr. _____, bloc ____, etaj ___, ap. ___, tel. _____________, e-mail _____________,
legitimat cu BI/CI, seria ____, nr. ___________, eliberat de ____________________,
solicit înscrierea în Consiliul Seniorilor din Municipiul Roman.
Declar pe proprie răspundere că datele din cererea de înscriere sunt corecte și
pot fi folosite strict pentru uzul intern al Consiliului Seniorilor.

Semnătura:

Data:
________
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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: Cabinetul Primarului
Nr. 7132 din 11.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Seniorilor
din Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al acestuia
Consultarea, dialogul civic și implicarea cetățenilor în managementul
deciziilor reprezintă principii de bază pentru conducerea Municipiului Roman.
În vederea valorificării experienței pe care persoanele vârstnice o au și a
implicării acestora în acţiunile cetăţeneşti, propun constituirea Consiliului
Seniorilor din Municipiul Roman, organism consultativ fără personalitate
juridică, de propuneri şi de acţiune în toate domeniile care au legătura cu viata
oraşului.
Acest Consiliu, format din 25 de persoane, va avea ca obiective
principale:
- stabilirea priorităţilor în rezolvarea celor mai importante probleme ale
locuitorilor;
- furnizarea de soluții care pot conduce la realizarea unor proiecte de
dezvoltare a municipiului;
- adoptarea unor măsuri vizând îmbunătățirea vieții romașcanilor;
- promovarea de inițiative care să fie cuprinse în propunerile de acte
normative ale autorității publice locale;
- urmărirea modului cum sunt implementate inițiativele și cum sunt
aplicate la nivel local.
Pe lângă rolul său consultativ în diferite problematici ce țin de viața urbei,
Consiliul Seniorilor va reprezenta si un model de bună practică în ceea ce
privește exercițiul dezbaterii publice.
Aderarea membrilor la Consiliul Seniorilor se va face prin candidatura
voluntară, selecția
viitorilor membri urmând să fie realizată pe baza

documentelor înaintate (formularul de înscriere însoțit de CV) și a experienței
profesionale puse în slujba comunității.
Activitatea din cadrul Consiliului Seniorilor din municipiul Roman este
voluntară şi constă în întâlniri periodice pentru analiza problemelor şi stabilirea
de propuneri, membrii acestui organism având posibilitatea să participe la
ședințele Consiliului local atunci când este nevoie de susținerea unor inițiative
proprii ce vizează cetățenii municipiului Roman.
Constituirea Consiliului Seniorilor prezintă avantaje precum: implicarea
pensionarilor în acţiunile cetăţeneşti ale municipiului; aprofundarea şi
soluţionarea problemelor persoanelor vârstnice și ale cetățenilor; găsirea de
soluţii optime în interesul tuturor romașcanilor.
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare, proiectul de
hotărâre cu privire la constituirea Consiliului Seniorilor din Municipiul Roman
și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

INIŢIATOR:
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 Control, Strategii şi Marketing Instituţional
Nr. 7133 / 11.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Seniorilor
din Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al acestuia
Văzând expunerea de motive nr. 7132/11.04.2018 și proiectul de
hotărâre înaintat de dl. primar Lucian-Ovidiu Micu, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității:
Propunerea de înființare a unui Consiliu al Seniorilor s-a facut la
sugestia persoanelor de vârsta a treia care doresc să își aducă benevol aportul
la îmbunătățirea vieții economico-sociale și culturale a locuitorilor
municipiului Roman, în urma consultărilor și dezbaterilor publice desfășurate
la începutul acestui an de către conducerea administrației publice locale.
Apreciind ca benefică activitatea prin care o structura similară, cea a
tinerilor, oferă propuneri constructive pentru administrație și comunitate,
considerăm ca oportună constituirea Consiliului Seniorilor, care va funcționa
ca organism consultativ pe lângă conducerea Municipiului Roman.
Consiliul Seniorilor îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor
regulamentului de organizare şi funcţionare şi în conformitate cu
reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

Din punct de vedere a legalității:

Se constată că proiectul de hotărâre este conform cu prevederile art. 36,
alin. (1) și (2), lit. d), ale art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală.
Considerăm că proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului
Seniorilor din Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al acestuia întrunește condițiile de fond, formă, necesitate,
oportunitate, precum și cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, privind
normele de tehnică legislativă, motiv pentru care recomandăm adoptarea
acestuia.

Șef Birou Control, Strategii și Marketing Instituțional
Constantin NEAGU

