ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 17.05.2018
privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 9683 din 16.05.2018 iniţiată de către dna.
consilier Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul municipiului Roman, precum și raportul de
specialitate nr. 9685 din 16.05.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente,
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 17.05.2018 al Comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din 17.05.2018 al Comisiei pentru
buget-finanţe, avizul favorabil nr. __ din 16.05.2016 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. ___ din 17.05.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e), ale art. 36, alin. (7), lit. a) şi
c), ale art. 62, alin. (1) precum şi ale art. 63, alin. (1) din Legea 215/2001R privind
administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la manifestările prilejuite
de Ziua orașului Ștefan Vodă din Republica Moldova, în perioada 27–29 mai 2018;
Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Roman, dl Lucian-Ovidiu
MICU, legitimat cu CI seria XX, nr. XXXXXX, dl. consilier local ___, legitimat
cu CI seria XX, nr. XXXXXX și dl. consilier local ___, legitimat cu CI seria XX nr.
XXXXXX să reprezinte Municipiul Roman la manifestările prilejuite de Ziua
orașului Ștefan Vodă din Republica Moldova, în perioada 27–29 mai 2018;
Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 2 vor semna valabil, în numele
Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea
mandatului de reprezentare și vor prezenta ulterior un raport de activitate;
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET VICEPRIMAR
Nr. 9683 din 16.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
În spiritul relațiilor de prietenie și cooperare deja stabilite prin Pactul de Amiciție
semnat în data de 17 mai 2013 între comunitățile orașului Ștefan Vodă din Republica
Moldova și Municipiul Roman, autoritățile publice locale din Ștefan Vodă invită o delegație
din Municipiul Roman formată din 8 membri, condusă de Primarul Municipiului Roman care
să participe în perioada 27 – 29 mai 2018, la manifestările prilejuite de Hramul Bisericii
„Sfânta Treime”, această zi fiind considerată „Ziua orașului Ștefan Vodă”.
Totodată se propune ca, în baza relațiilor temeinice de colaborare existente, să se pună
în discuție condițiile și termenii legali în vederea pregătirii semnării Acordului de înfrățire și
parteneriat între orașul Ștefan Vodă – Republica Moldova și Municipiul Roman – România.
Administrația publică locală a orașului Ștefan Vodă – Republica Moldova va asigura
cazarea și masa pe perioada vizitei delegației Municipiului Roman, cheltuielile de transport
urmând a fi suportate de către Municipiul Roman.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului
Roman proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Roman și mandatarea
reprezentării Municipiului Roman de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu
Micu și a doi consilieri locali, la manifestările prilejuite cu ocazia „Zilei orașului Ștefan
Vodă”.

INIŢIATOR,

Viceprimarul Municipiului Roman,
Ioana Roxana IORGA
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Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass
Media și IT
Nr. 9685 din 16.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
mandatarea reprezentării municipiului Roman
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintat de dna.
consilier Ioana Roxana Iorga, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de
legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
Având în vedere relațiile de prietenie și cooperare deja stabilite prin
Pactul de Amiciție semnat în data de 17 mai 2013 între comunitățile orașului
Ștefan Vodă din Republica Moldova și Municipiul Roman, în perioada 27 – 29
mai 2018, autoritățile publice locale din orașul Ștefan Vodă – Republica
Moldova invită o delegație din Municipiul Roman condusă de Primarul
Municipiului Roman care să participe la manifestările prilejuite de Hramul
Bisericii „Sfânta Treime”, această zi fiind considerată „Ziua orașului Ștefan
Vodă”.
Cu această ocazie, se propune ca, în baza relațiilor temeinice de
colaborare existente, să se pună în discuție condițiile și termenii legali în
vederea pregătirii semnării Acordului de înfrățire și parteneriat între orașul
Ștefan Vodă – Republica Moldova și Municipiul Roman – România.
Din punct de vedere al legalității
Se constată că proiectul de hotărâre este conform cu prevederile art. 36,
alin. (2), lit. e), ale art. 36, alin. (7,) lit. a) și c), ale art. 45, alin. (1), ale art. 62
alin. (1) precum şi cele ale art. 63 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală. De asemenea, se constată că acestea întrunesc
condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate
cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv
pentru care acordăm aviz favorabil.
Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și
IT,
Jr. Mihai BÎRJOVANU

