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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 137 din 26.07.2016 

 
privind completarea  H.C.L. nr. 101/2008 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 13882 din 18.07.2016 înaintată de 

către Primarul Municipiului Roman - Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 13883 din 18.07.2016 întocmit de către Biroul 

Juridic-Contencios;  

Văzând avizul favorabil nr. 46 din 26.07.2016 al Comisiei de 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 129 din 

26.07.2016 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14328 din 

26.07.2016 dat de către Secretarul Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, ale 

Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, ale Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, ale H.C.L. nr. 

134/2009 privind aprobarea Statutului Municipiului Roman, precum şi ale art. 

36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/ 2001R privind 

administraţia publică locală; 

 În temeiul art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001R 

privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 alin. (2) din anexa 1 la H.C.L. nr. 

101/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local Roman, ce va avea următorul cuprins: 

“Consilierii locali  precum şi primarul se aleg prin vot universal, egal, 

direct,secret şi liber  exprimat de  către cetăţenii cu drept de  vot  din  unitatea  

administrativ-teritorială în care  urmează să-şi exercite mandatul,  potrivit Legii 

nr.  115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
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modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificarile ulterioare”; 
 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 5 alin. (1) din anexa 1 la H.C.L. nr. 

101/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local Roman, ce va avea următorul cuprins: 

 “După declararea  consiliului local ca legal constituit,  se procedează la 

alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al 

majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă 

va fi de 3 luni”; 
 

 

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

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
               

 

 

            Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, 

         Consilier,                Secretarul Municipiului Roman   

      Leonard ACHIRILOAEI                                Gheorghe CARNARIU 


