
 

 

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 27.02.2019 

 
 

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 
280/2018 

 
  

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 3566 din 21.02.2019 înaintată de 

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

raportul de specialiate nr. 3567 din 21.02.2019 întocmit de către Direcția 

Juridică și Administrație Publică; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei pentru buget-

finanțe, avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei pentru Administrație 

Publică Locală, și avizul nr. __ din 27.02.2019 Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.02.2019 dat de către Secretarul 

Municipiului Roman; 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c”, și „d” alin. (6), lit. „a” pct. 17, ale  art. 
45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea                    
nr.215/2001R privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1.  Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 10 al 
H.C.L. nr. 280/19.12.2019, care va avea următorul conținut: 

„Art. 10. În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 190/15.12.2008 privind delegarea de 

gestiune prn concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor și a 

spațiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C. MUNICIPAL 
LOCATO SERV S.A., în calitate de operator”. 
 

 Art. 2. După art. 10, se intoduce art. 10^1, care va avea următorul 

conținut: 



 

2 | P a g e  

 „Art. 10^1: În tot cuprinsul H.C.L. nr. 118/18.06.2009 și al H.C.L. nr. 

152/26.07.2016, orice trimitere la S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. se va 
citi Direcția Municipal Locato, conform prevederilor H.C.L. nr. 223/2018, cu 
modificările și completările ulterioare”. 
 
 Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 280/2018 rămân neschimbate. 
 

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 



 

 

             

     MUNICIPIUL ROMAN  
                   Piaţa Roman-Vodă nr.         www.primariaroman.ro  

T           0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 

 

Emitent: Cabinet Primar 
Nr. 3566 din 21.02.2019 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 280/2018 

 
  
  
 Prin H.C.L. nr. 280/2018 s-a aprobat darea în administrare a Serviciului 
public pentru administrarea fondului locativ din municipiul Roman către 

Direcția Municipal Locato, în calitate de operator. 
 Din eroare, în cuprinsul art. 10 din hotărâre, s-a menționat că, la data 

intrării în vigoare a actului administrativ, se abrogă, pe lângă H.C.L. nr. 
190/2008, și prevederile H.C.L. nr. 118/20019 și ale H.C.L. nr. 152/2016. 
 În aceste condiții, este necesară îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

art. 10 al H.C.L. nr. 280/2018, în sensul menționării că, la data intrării în vigoare 

a actului administrativ, se abrogă doar prevederile H.C.L. nr. 190/15.12.2008, 

urmând ca cele ale  H.C.L. nr. 118/20019 și ale H.C.L. nr. 152/2016 să rămână 

în vigoare și să producă în continuare efecte juridice. 
 

Drept pentru care rog dnii consilieri să se pronunțe prin vot. 

 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman,  

Lucian-Ovidiu Micu 



 

 

             

       MUNICIPIUL ROMAN  
 Piaţa Roman-Vodă nr.     www.primariaroman.ro  
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Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică 
Nr. 3567 din 21.02.2019 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 280/2018 

 
  
 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 
 Prin H.C.L. nr. 280/2018 s-a aprobat darea în administrare a Serviciului 
public pentru administrarea fondului locativ din municipiul Roman către 

Direcția municipal Locato, în calitate de operator. 
 Din eroare, în cuprinsul art. 10 din hotărâre, s-a menționat că, la data 

intrării în vigoare a actului administrativ, se abrogă, pe lângă H.C.L. nr. 

190/2008, și prevederile H.C.L. nr. 118/20019 și cele ale H.C.L. nr. 152/2016. 
 În aceste condiții, este necesară îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

art. 10 al H.C.L. nr. 280/2018, în sensul menționării că, la data intrării în vigoare 

a actului administrativ, se abrogă doar prevederile H.C.L. nr. 190/15.12.2008, 

urmând ca cele ale  H.C.L. nr. 118/20019 și ale H.C.L. nr. 152/2016 să rămână 

în vigoare și să producă în continuare efecte juridice. 
 
 

Din punct de vedere al legalității  
Apreciem că se impune îndreptarea acestei greşeli materiale printr-un act 

administrativ de aceeaşi natură cu cel rectificat şi emis de aceeaşi autoritate 

publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local Roman.    
          

În concluzie, apreciez proiectul ca legal şi oportun şi recomand aprobarea 

acestuia.                                                  

 
 

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


