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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 26.11.2018 

 
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind 

aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi 

exploatarealocurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 21545/23.11.2018 din iniţiată de către  

dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 21546/23.11.2018 întocmit de către Direcția Juridică și 

Administrație Publică și Direcția Servicii Edilitare; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 26.11.2018 al Comisiei pentru 

Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. _____ din 
26.112018  al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 
26.11.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman; 
         Luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementarilor–cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 
ale H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 
nr.  195/2002, ale O.G. nr. 43/1997R privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 
82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997, ale O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contraventiilor, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 
448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  
         Având în vedere  art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din 
Legea nr. 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 completarea art. 13, lit. „a” din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 

220/2018 cu un nou punct, care va avea următorul conținut: 
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 „00-24 de luni până duminică - parcarea „Piața Roman-Vodă și 

Judecătorie” 
 

Art. 2. Se aprobă completarea art. 13, lit. „g” din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 
220/2018 cu un nou alineat, care va avea următorul conținut:  

 

„Diferența dintre suma taxată prin SMS și tariful de parcare reprezintă 

costul serviciului de taxare și TVA”. 
 
Art. 3. Se aprobă completarea anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 220/2018 cu 

punctul 13, care va avea următorul conținut: 
 

„13. Parcare Judecătorie”. 
 
             Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă                                             Contrasemnează 
                Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 
    Iulia HAVRICI TOMȘA                                     Gheorghe CARNARIU    



 

                
   MUNICIPIUL ROMAN  

             Piaţa Roman-Vodă nr.             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: CABINET PRIMAR  
Nr. 21545  din 23.11.2018  
 

 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind Regimul juridic, 
întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului 

Roman 
 
 
 Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 220 din 27.09.2018  s-a 
aprobat Regulamentul privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea 

locurilor de parcare de pe raza municipiului Roman, precum și programul de 

funcționare al parcărilor cu plată de pe raza municipiului Roman. 
 După adoptarea Hotărârii, s-a finalizat și amanejarea parcării publice de la 

Judecătoria Roman. Cum această parcare nu a fost inclusă în lista parcărilor 

publice din mun. Roman, întrucât, la data adoptării Hotărârii de Consiliu Local, 

nu era amenajată, se impune completarea actului administrativ, în sensul 

includerii acesteia în lista parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului 

Roman, precum și stabilirea programului de funcționare al acestei parcări. 
 
 Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 
 
 
 

                                              INIȚIATOR     
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 



 

                
   MUNICIPIUL ROMAN  

             Piaţa Roman-Vodă nr.             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: DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ și DIRECȚIA 

SERVICII EDILITARE 
Nr. 21546  din 23.11.2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind Regimul juridic, 
întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului 

Roman 
 
 

Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de către 

dl. Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 
Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 220 din 27.09.2018  s-a 
aprobat Regulamentul privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea 

locurilor de parcare de pe raza municipiului Roman, precum și programul de 
funcționare al parcărilor cu plată de pe raza municipiului Roman. 
 După adoptarea Hotărârii, s-a finalizat și amanejarea parcării publice de la 

Judecătoria Roman. Cum această parcare nu a fost inclusă în lista parcărilor 

publice din mun. Roman, întrucât, la data adoptării Hotărârii de Consiliu Local, 

nu era amenajată, se impune completarea actului administrativ, în sensul 
includerii acesteia în lista parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului 

Roman, precum și stabilirea programului de funcționare al acestei parcări. 
  

Din punct de vedere al legalității apreciem că se impune modificarea și 

completarea H.C.L.  nr. 220/2018  printr-un act administrativ de aceeaşi natură 

cu cel emis de aceeaşi autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului 

Local Roman. 
 



 
    
De asemenea, se constată că 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 
 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 
 
 

 

         DIRECTOR D.J.A.P.,                                   DIRECTOR D.S.E., 
          Cj. Camelia RUSU                                      Ing. Costel ENACHE 


