
 

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 31.01.2019 

 
la proiectul de hotărâre privind modificarea 

 H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018 privind aprobarea 
 componenței unor comisii 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 1878 din 30.01.2019 înaintată de 

către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 1879 din 30.01.2019 întocmit de către Direcția 

Juridică și Administrație Publică;  
Văzând avizul favorabil nr. ____ din 31.01.2019 al Comisiei pentru 

Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. _____ din 
31.01.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 
31.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman; 
 În temeiul 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 
215/2001R privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se modifică art. 2 pct. 7 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va 
avea următorul cuprins: 

 

“Se aprobă componența Comisiei pentru analizarea cererilor de 

repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, după 

cum urmează: 
„ .……………………… 
7. Sorina Monac- director Direcția de Asistență Socială. ” 
 

 Art. 2. Se modifică art. 6 pct. 7 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va 

avea următorul cuprins: 
 

 „Se aprobă componența Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. din 

Municipiul Roman, după cum urmează: 
 

„ .……………………… 



 
7. Rusu Alexandru- Direcția Municipal Locato” 

 
Art. 3. Celelalte dispoziţii ale hotărârii modificate ramân valabile. 
 
Art. 4. Persoanele nominalizate la art. 1 şi art. 2, Direcția de Asistență 

Socială și Direcția Municipal Locato Roman vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
  
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ 
      Consilier,                   Secretarul Municipiului Roman    
     Constantin HOLBAN                                Gheorghe CARNARIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.  
nr. 172/26.07.2018 privind aprobarea componenței unor comisii 

 
 
              Prin H.C.L. nr. 172/2018 s-a aprobat componența mai multor Comisii 

cu competențe specifice pe domenii de activitate în municipiul Roman, din 

cadrul acestora făcând parte reprezentanți ai autorității deliberative, precum și 

reprezentanți ai unor instituții publice (Poliție, Jandarmerie). 
 În acest moment, unui membru al comisiei pentru analizarea cererilor de 
repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al  municipiului Roman și al 

Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Roman îi va înceta 
contractul de muncă în cadrul societății în care își desfășoară activitatea 
începând cu data de 01.02.2019, astfel încât se impune modificarea componeței 

comisiilor din care acesta făcea parte. 
 
 Față de cele expuse, vă rog să analizați și să dispuneți cu privire la 
modificarea componeței comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a 

locuințelor sociale din fondul locativ al  municipiului Roman și a Comisiei de 

vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Roman. 
 
 
 
 
      INIŢIATOR, 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU           
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.  
nr. 172 din 26.07.2018 privind aprobarea componenței unor comisii 

 
 Analixând 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. 172/2018 s-a aprobat componența mai multor Comisii cu 

competențe specifice pe domenii de activitate în municipiul Roman, din cadrul 

acestora făcând parte reprezentanți ai autorității deliberative, precum și 

reprezentanți ai unor instituții publice (Poliție, Jandarmerie). 
 În acest moment, unui membru al comisiei pentru analizarea cererilor de 
repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al  municipiului Roman și al 

Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Roman îi va înceta 
contractul de muncă în cadrul societății în care își desfășoară activitatea 
începând cu data de 01.02.2019, astfel încât se impune modificarea componeței 

comisiilor din care acesta făcea parte. 
  

 Din punct de vedere al legalității, având în vedere principiul simetriei 
actelor juridice, se impune modificarea actului printr-un act administrativ de 
aceeaşi natură cu cel emis de aceeaşi autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a 

Consiliului Local Roman.    
De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil 
  

Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe 

prin vot. 
 

Director D.J.A.P., 
C.j. Camelia RUSU 


