ROMÂNI A

JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ____ din 06.12.2018
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 223/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de Motive nr. 22243/05.12.2018 întocmită şi
înaintată de către consilier local Bogdan-Costinel Andrieș;
Examinând Raportul de Specialitate comun nr. 22245/05.12.2018,
întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia
Economică;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 06.12.2018 al Comisiei Administraţie
Publică şi nr. ___ din 06.12.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. ____ din 06.12.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.b, alin. 6)
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică art. 7 din H.C.L. nr. 223/2018, care va avea urmatorul
cuprins: ”Se împuterniceşte dl. Pascariu Lucian-Ioan, cu domiciliul în
municipiul Roman, legitimat cu C.I. Seria ____
nr. _______,
CNP___________________ să reprezinte Consiliul Local al Municipiului
Roman în demersurile ce urmează a se efectua privind înfiinţarea şi
desfăşurarea activităţii "DIRECȚIEI MUNICIPAL LOCATO”.”
Art. 2. Se completeaza art. 7 din H.C.L. nr. 223/2018, cu un nou alineat,
care va avea urmatorul cuprins:
” Se aprobă ca toate cheltuielile privind înființarea, respectiv orice taxe,
tarife, achizitii de materiale sau instalații necesare începerii activitații, să fie
suportate din bugetul local”

Art.3. Hotararea se va comunica prin grija Secretarului Municipiului
Roman, catre toate persoanele și instituțiile interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin HOLBAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr.22243 din 05.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.
223/2018
Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 223/2018 s-a aprobat
înfiinţarea Direcției Municipal Locato Roman, instituţie publică cu personalitate
juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, dându-se prin
dispozițiile art.7 din această hotarare mandat d-lui Eusebiu Lupu să reprezinte
Consiliul Local in demersurile de înființare a noii persoane juridice.
Cum persoana desemnată a ales să înceteze raporturile de munca cu S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. și nu va fi preluat la noua Direcție, se
impune înlocuirea acestuia și desemnarea unei alte persoane care sa
îndeplineasca mandatul.
Pe de alta parte, înființarea noi direcții presupune anumite cheltuieli care nu
pot fi angajate nici de societatea preluată și, în lipsa unei prevederi exprese a
actului de înființare, nici din bugetul local.
Pentru a se asigura funcționarea normală a seviciilor publice ce vor fi
gestionate de aceasta direcție începand cu 01.01.2019, se impune aprobarea
avansarii acestor cheltuieli din bugetul local al municipiului Roman

Inițiator
Consilier Local ,
Bogdan-Costinel Andrieș
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Emitent: DIRECȚIA JURIDICA ȘI ADMINISTRATIE PUBLICĂ
DIRECȚIA CONOMICA
Nr.22245 din 05.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.
223/2018
Din punct de vedere al oportunității.
Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 223/2018 s-a aprobat
înfiinţarea Direcției Municipal Locato Roman, instituţie publică cu personalitate
juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, dându-se prin
dispozițiile art. 7 din această hotărâre mandat d-lui Eusebiu Lupu să reprezinte
Consiliul Local in demersurile de înființare a noii persoane juridice.
Cum persoana desemnată a ales să înceteze raporturile de munca cu S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A și nu va fi preluat la noua Direcție, se
impune înlocuirea acestuia și desemnarea unei alte persoane care sa
îndeplineasca mandatul.
Pe de alta parte, înființarea noi direcții presupune anumite cheltuieli care nu
pot fi angajate nici de societatea preluată și, în lipsa unei prevederi exprese a
actului de înființare, nici din bugetul local.
Pentru a se asigura funcționarea normală a seviciilor publice ce vor fi
gestionate de aceasta direcție începand cu 01.01.2019, se impune aprobarea
avansarii acestor cheltuieli din bugetul local al municipiului Roman.
Din punct de vedere al legalitații. Orice modificare sau completare a
unui act administrativ se face printr-un act de aceeași natura juridica, iar
competența legală de aprobare aparține consiliul local.
Drept pentru care apreciem proiectul ca legal și oportun.

Direcția Juridică și
Administratie Publica
jr. Camelia Rusu

Direcția Economică
ec. Ciprian Dorin Alexandru

