
 

 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

H O T Ă R Â R E  

 

Nr. ___ din 27.06.2018 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 123/30.05.2018  privind  

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice 

de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Roman 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 11370 din 13.06.2018 iniţiată de 

către dl. Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialiate nr. 11371 din 13.06.2018 întocmit de Direcţia de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

Văzând avizul nr. __ din 27.06.2018 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul nr. ___ din 27.06.2018 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.06.2018 dat de Secretarul 

Municipiului Roman; 

 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. b) din 

Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din același act 

normativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 36 din H.C.L. nr. 123 din 

30.06.2018, care va avea următorul cuprins:  
 

”Art. 36. Membrii comisiei care se deplasează la lucrările acesteia din 

alte localități vor beneficia de decontarea cheltuielilor de transport”  

  

Art. 2. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr.123/30.06.2018 rămân 

neschimbate. 

 

 Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
     Preşedinte de şedinţă                    Contrasemnează        

    Consilier,                                    Secretarul Municipiului Roman, 
       Constantin GHICA                                            Gheorghe CARNARIU 



 

 

             
   MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 

Nr. 11370 din 13.06.2018  E-mail: urbanism@primariaroman.ro 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/30.05.2018 

privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism 
 

 Prin hotărârea nr. 123 din 30.05.2018 Consiliul local a aprobat 

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajarea 

teritoriului și urbanism (C.T.A.T.U.), ca organ consultativ cu atribuții de analiză, 

expertizare tehnică și consultare, care asigură fundamentarea tehnică a avizului 

arhitectului-șef pe proiecte de urbanism. 

 C.T.A.T.U. este compusă din specialiști în domeniul amenajării 

teritoriului și al urbanismului, respectiv din urbaniști/arhitecți cu experiență în 

domeniul urbanismului și din reprezentanți ai administrației publice locale. 

 Cum în municipiul Roman activează un singur urbanist atestat de 

Registrul Urbaniștilor din România (R.U.R.), a fost necesară cooptarea unor 

membri RUR din alte localități, în speță, Bacău și Piatra Neamț și s-a propus 

prin art. 36 din regulament ca aceștia ”să fie remunerați” pentru participarea la 

lucrările comisiei. 

 Această exprimare a creat confuzii și interpretări din partea celorlalți 

membri ai comisiei, astfel că se impune găsirea unui text care să clarifice poziția 

inițiatorului, în sensul că se dorește ca deplasările din alte localități să nu implice 

cheltuieli personale ale urbaniștilor. 
  

 Propun deci ca art. 36 să aibă următorul cuprins:  
 

”Membrii comisiei care se deplasează la lucrările acesteia din alte 
localități vor beneficia de decontarea cheltuielilor”. 
 

 Față de cele prezentate, rog domnii și doamnele consilieri să se pronunțe 

prin vot. 

  

Inițiator, 

Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

               
MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1       www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: DIRECȚIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 11371 din 13.06.2018                     E-mail: urbanism@primariaroman.ro 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/30.05.2018 

privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism 
 

 

Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintate de primarul 

municipiului Roman, am constatat: 

 

Din punct de vedere al oportunităţii: 
 

Modificarea propusă privind modalitățile de degrevare de cheltuieli a 

urbaniștilor din alte localități care participă la ședințele C.T.A.T.U. Roman este 

oportună în primul rând pentru justa efectuare a operațiunilor contabile legate de 

aceasta, dar și pentru respectarea drepturilor egale ale membrilor comisiei.  
 

 Din punct de vedere al legalităţii:  
 

Apreciem că se impune modificarea, în sensul clarificărilor prevederilor 

hotărârii inițiale, printr-un act administrativ de aceeaşi natură cu cel iniţial şi 

emis de aceeaşi autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local 

Roman.  
 

 Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor 

legale, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

  

 

pentru Arhitect Şef, 

Iulian Sebastian NEGRU 


