
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 50 din 10.03.2017 

 

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 4298 din 10.03.2017 iniţiată de către 

dna Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman și dnii consilieri Lucian 

Pascariu și Leonard Achiriloaei, raportul de specialitate nr. 4299 din 10.03.2017 

întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și 

Mass Media, precum şi Informarea nr. 3238 din 22.02.2017 a Comisiei 

Europene cu privire la selecţia proiectului Municipiului Roman; 

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 10.03.2017 al Comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 20 din 

10.03.2017 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 51 din 

10.03.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4274 din 

10.03.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e), ale art. 36 alin. (7) 

lit. a) şi c), ale art. 62 alin. (1) precum şi ale art. 63 alin. (1) din Legea 

215/2001R privind administraţia publică locală; 

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

privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la Conferința 

Europeană a Calității intitulată „Unirea forțelor și ruperea barierelor spre o 

administrație publică performantă, transparentă și incluzivă”, organizată de 

către Rețeaua Europeană de Administrație Publică (EUPAN) pe durata 

mandatului Președinției malteze a Consiliului Uniunii Europene, în perioada 

15-16 mai 2017 la Valletta, Malta; 

 

 Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Roman, dl Lucian-Ovidiu 

MICU, legitimat cu CI seria NT nr. 663129 să reprezinte Municipiul Roman la 

CONFERINȚA EUROPEANĂ A CALITĂȚII - ediția a IX-a, organizată în 

perioada 15-16 mai 2017 la Valletta, Malta, în vederea prezentării proiectului de 



bună practică intitulat "ROMAȘCANII DECID! - Evaluarea satisfacției 

cetățenilor și implicarea lor în procesul decizional"; 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Roman va semna valabil, în numele 

Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea 

mandatului de reprezentare și va prezenta ulterior un raport de activitate; 

 

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, 

           Mircea BELOIU             Gheorghe CARNARIU 


