
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

        
HOTĂRÂRE 

 
Nr. _ din 08.01.2019 

 
privind darea în administrare a unor bunuri către  
Direcția Municipal Locato și aprobarea unor tarife 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 244  din 07.01.2019 înaintată de către 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul  
de specialitate comun nr. 245 din 07.01.2019 al Direcției Juridice și 

Administratie Publică și Direcția Economică; 
Văzând avizul favorabil nr. _ din 08.01.2019 al Comisiei pentru buget-

finanțe, avizul favorabil nr. _ din 08.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. ___ din 08.01.2019 dat de către Secretarul 

Municipiului Roman; 
Luând în considerare cererea, înregistrată la Primăria municipiului Roman 

cu nr. 243 din 07.01.2019 a Direcției Municipal Locato; 
În temeiul art. 121, alin. (1) și alin. (2), ale art. 123, alin. (1), ale art. 36 

alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „a”, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. 

„b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Direcția  Municipal Locato a 
urmatoarelor bunuri: Buldoexcavator pe pneuri, marca JCB 2CX şi Autovidanjă 

combinată cu vol. util de 9,3 mc, bunuri proprietatea municipiului Roman, până 

la revocarea dreptului de administrare. 
 

Art. 2. Se stabilesc urmatoarele tarife ce vor fi practicate către terți, de 
Direcția Municipal Locato: 

1) Săpătură buldo-excavator lei/ora – 115; 
2) Piconat buldo-excavator lei/ora – 125; 
3) Închiriere vitanja lei/cursa – 330, la care se adauga tariful de 3,75 lei/km, 

pentru serviciile prestate in afara municipiului Roman; 
4) Închiriere WOMA lei /oră – 275, la care se adauga tariful de 4,50 lei/km, 

pentru serviciile prestate in afara municipiului Roman; 



5) Manopera prestari servicii lei/oră – 20,06; 
 

Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și 

Direcția Municipal Locato vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului 

municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate. 
          

 
      Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează, 

    Consilier,                                   Secretarul Municipiului Roman, 
      Constantin HOLBAN                                       Gheorghe CARNARIU 
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Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 244 din 07.01.2019 
 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unor 
bunuri către Direcția Municipal Locato și aprobarea unor tarife 

 
  
  

Prin H.C.L. nr. 8/28.02.2013 s-a aprobat darea în administrare 
către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., pe o perioadă de 5 

ani, a unui Buldoexcavator pe pneuri marca JCB 2 CX și a unei 

Autovidanje combinată cu vol. util de 9,3 mc. 
Cum activitatea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. a fost 

preluata de catre Direcția Municipal Locato, instituție publică în 

subordinea Municipiului Roman, se impune darea in administrarea 
catre această direcție a acestor bunuri. 

În cazul in care aceste bunuri sunt utilizate pentru servicii catre 
terți, se impune aprobarea tarifelor pe care urmeaza sa le practice 
Direcția Municipal Locato. 

 

Față de cele expuse, urmează sa va pronunțați prin vot. 
 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri către 

Direcția Municipal Locato și aprobarea unor tarife 
  
 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 H.C.L. nr. 8/28.02.2013 s-a aprobat darea în administrare către S.C. 
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., pe o perioadă de 5 ani, a unui Buldoexcavator pe 
pneuri marca JCB 2 CX și a unei Autovidanje combinată cu vol. util de 9,3 m.c. 

Cum activitatea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. a fost preluată de 

către Direcția Municipal Locato, instituție publică în subordinea Municipiului Roman, 

se impune darea in administrarea către această direcție a acestor bunuri. 
În cazul in care aceste bunuri sunt utilizate pentru servicii către terți, se impune 

aprobarea tarifelor pe care urmează să le practice Direcția Municipal Locato. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Potrivit art. 121 din Legea nr. 215/2001, „Domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele 
prevăzute la art. 120, alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile 

prevăzute de lege”. De asemenea, potrivit art. 123, alin. (1) din același act normativ, 

„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului 

public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea 

regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. 

Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce 
fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii”. 

 

Față de cele expuse, apreciem proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și 

recomand adoptarea lui. 

 
            Director D.E.                                                      Director D.J.A.P., 
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU                                 jr. Camelia RUSU 


