
 

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  

 

H O T Ă R Â R E  
 
 

Nr. ____ din 27.02.2019 
 

privind transmiterea unui autovehicul în administrarea CSM Roman 
 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
     

Examinând expunerea de motive nr. 3485 din  20.02.2019 înaintată de 

către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 3486 din 20.02.2019 întocmit de Direcția Juridică și 

Admninistrație Publică; 
Având în vedere Referatul nr. 3490 din 20.02.2019 întocmit de către 

Serviciul Autorizări Comercial, Transport din cadrul Direcției juridice și 

Administrație Publică; 
  Luând în considerare prevederile art.  867-870 din Codul Civil, precum și 

ale art.  123, alin. (l) din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, 

republicată; 
În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art. l. (1) Se aprobă darea în administrare către CSM Roman a 

microbuzului M2 Clasa B marca Ford, cu nr. de identificare 
WF0XXXTTGXFC3918, având nr. de înmatriculare NT 44 PMR, serie motor 
FC63918. 

  (2) Darea în administrare a bunului identificat la art. 1 se va face pe bază 

de proces-verbal de predare-primire  ce se va încheia între Municipiul Roman, în 
calitate de proprietar a bunului imobil și Club Sportiv Municipal Roman, 
instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile 
specializate să semneze procesul-verbal de predare-primire și contractul de dare 
în administrare a vehiculului menționat la art. 1 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Serviciul Autorizări Comercial, Transport din cadrul Direcției Juridice și 

Administrație Publică. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija Secretarului Municipiului. 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
                 Consilier,                     Secretarul Municipiului Roman, 
        Constantin HOLBAN                Gheorghe CARNARIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind transmiterea unui autovehicul în administrarea 

CSM Roman 
 

 

 
Club Sportiv Municipal Roman este o instituție publică aflată în subordinea 

Consiliului Local, înființată prin H.C.L. nr. 219/2015, cu modificările și completările 

ulterioare. 
Pentru buna desfășurare a activităților desfășurate de CSM Roman și transferul 

jucătorilor la competițiile naționale, propun transmiterea în administrarea Clubului a 

unui microbuz marca Ford, cu nr. de identificare WF0XXXTTGXFC3918. 
Autovehiculul este prevăzut cu un nr. de 16 locuri, fiind transmis în proprietatea 

Municipiului Roman de către Clubul Atletic Roman, în vederea utilizării acestuia pentru 

transportul la competițiile naționale ale sportivilor de la CSM Roman. 
 
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot. 

 
 

                                                            Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind transmiterea unui autovehicul în 
administrarea CSM Roman 

 

Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 

Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
Din punct de vedere al oportunității 
Club Sportiv Municipal Roman este o instituție publică aflată în 

subordinea Consiliului Local, înființată prin H.C.L. nr. 219/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Pentru buna desfășurare a activităților desfășurate de CSM Roman și 

transferul jucătorilor la competițiile naționale, propun transmiterea în 

administrarea Clubului a unui microbuz     
Autovehiculul este prevăzut cu un nr. de 16 locuri, fiind transmis în 

proprietatea Municipiului Roman de către Clubul Atletic Roman, în vederea 
utilizării acestuia pentru transportul la competițiile naționale ale sportivilor de la 

CSM Roman. 
                                       Din punct de vedere al legalității 
 Potrivit art. 867 C. civ., „Dreptul de administrare se constituie prin 
hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local”, 
iar potrivit art. 868 alin. (1) din același act normativ,  „Dreptul de 
administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes 

naţional, judeţean ori local”. 
 De asemenea, potrivit prevederilor art. 123, alin. (1), teza I din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, potrivit cărora: 
 „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 

sau închiriate.” 
Față de cele expuse, apreciez prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și 

oportun și recomand adoptarea acestuia. 
 

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


