
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 3 din 26.01.2017 
 

privind delegarea, cu caracter temporar, a  

atribuţiilor viceprimarului către un consilier local 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 957 din 19.01.2017 iniţiată de consilierii 
locali: Leonard Achiriloaei, Bogdan-Costinel Andrieş, Dana-Lăcrămioara Păiuş 
precum şi raportul de specialitate nr. 958 din 19.01.2017 întocmit de către Biroul 
Juridic-Contencios; 

 Văzând avizul favorabil nr. 2 din 26.01.2017 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 3 din 26.01.2017 al Comisiei 
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1267 din 26.01.2017 dat de Secretarul 
Municipiului Roman; 

Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Neamţ nr. 1/03.01.2017 prin 
care se constată încetarea de drept a mandatului Primarului Muncipiului Roman, dl 
Laurenţiu – Dan Leoreanu, ca urmare a demisiei; 

Având în vedere adresa nr. 17740/03.01.2017 emisă de Instituţia Prefectului – 
Judeţul Neamţ prin care se precizează faptul că, în conformitate cu dispoziţiile art. 72 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, „În caz 
de vacanţă a funcţiei de primar, ..., atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege 
vor fi exercitate de drept de viceprimar...”;  

Văzând rezultatele votului secret consemnate în Procesul - Verbal nr. 1280 din 
26.01.2017, întocmit în cadrul Şedinţei Ordinare a Consiliului Local Roman; 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1), (3) şi (7) precum şi ale art. 72 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 215/2001R - Legea administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 11 - 14 din 
Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin 
O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. unic: Se va delega dna consilier local Ioana Roxana IORGA în 

vederea îndeplinirii temporare a atribuţiilor de Viceprimar al Municipiului 

Roman, pe perioada exercitării de către dl Lucian-Ovidiu Micu a atribuţiilor 

specifice de primar. 
 

   Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
        Consilier,     Secretarul Municipiului Roman,    
George Alexandru BĂLAN                    Gheorghe CARNARIU 


