
 

 

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 respingerea unei plângeri prealabile 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 3747 din 22.02.2019 înaintată de 

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

raportul de specialiate nr. 3748 din 22.02.2019 întocmit de către Direcția 

Juridica și Administratie Publică; 
 Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dna. Păvăluță Irina 
împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 28/2019, înregistrată la 

Primăria municipiului Roman cu nr. 2560/07.02.2019; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 27.02.2019 al Comisiei pentru buget-

finanțe, avizul favorabil nr. ___ din 27.02.2019 al Comisiei juridice precum şi 

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

Municipiului Roman; 
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6), art. 7, alin. (4) din Legea nr. 

554/2004, Legea Contenciosului administrativ, precum și prevederile art. 36 

alin. (9) din Legea nr. 215/2001R, legea administației publice locale; 
În temeiul art.  45 alin. 1 lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de d-na. Păvăluță Irina 

împotriva H.C.L. nr.  28 din 31.01.2019. 
 
 Art. 2. 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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MUNICIPIUL ROMAN 
       Piaţa Roman-Vodă nr. 1      www.primariaroman.ro 
     Tel. 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. 3747 din 22.02.2019   
 
 

                              EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile 
  

Prin H.C.L. nr. 28 din 31.01.2019 s–a aprobat reorganizarea aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Roman și a organigramei şi statelor de 

funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 

personalitate juridică, reorganizare concretizată la nivelul Direcției Tehnice prin 

comasarea a doua Servicii, respectiv Serviciul de Achiziții Publice și Serviciul  

managementul proiectelor. 
Acest proces de reorganizare are ca efect desființarea a doua posturi de 

Sef Serviciu și înființarea unui singur post de Sef de serviciu, post pentru 
ocuparea caruia s-a urmat o procedura legala de examinare, la care au avut 
acces, prin cerere de inscriere cele doua persoane ocupante ale celor doua funcții 

publice. 
Dna. Irina Păvăluța a formulat cerere de revocare a hotararii anterior 

menționate, cerere ce constituie procedura prealabila, in intelesul dispozițiilor art. 
7 din Legea 554/2004.  
           Prin contestatie se invoca motive de nelegalitate, respectiv faptul ca acest 
proiect a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi, cu incalcarea art. 43, alin.1, 
din Legea nr. 215/2001, ca nu a fost insoțit de raportul de specialitate și de 
expunere de motive și fara avizul comisiilor și a principiului transparentei 

decizionale reglementat de Legea nr. 52/2003. Deasemenea se invoca aspecte de 
oportunitate a adoptarii proiectului. 

Analizând contestația formulată de dna Păvăluță Irina, se constată că 

aceasta este neîntemeiată și se impune respingerea ei pentru următoarele motive: 
În primul rand, potrivit art. 1, alin. (6), din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, actul administrativ nu mai poate fi revocat de 
autoritatea emitentă dacă a intrat intrat în circuitul civil și a produs efecte 

juridice. 
În cazul de față, Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2019 a intrat în 

circuitul civil și a produs efecte juridice pentru care a fost adoptată. Astfel, atat 
dna Pavaluța cat și Seful Serviciului Achiziții publice au fost notificati la data de 
04.02.2019, sub luare de semnatura, cu privire la desființarea vechiului post, 
inființarea noului post de sef Serviciu, li s-a adus la cunostința procedura de 

examinare aprobata prin Dispoziția Primarului Municipiului Roman nr. 90/2019, 
precum si data limita de inscriere, precum și data examinarii.  
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Cum la aceasta procedura de examinare dna Pavaluta nu s–a înscris, și 

fiind in situația unui singur candidat, Comisia a intocmit raportul final al 

procedurii, prin care s-a hotarat numirea dlui Vacaru Mihail in postul nou 
inființat, iar cu privire la contestatoare, acesteia i s-a emis dispoziția de eliberare 

din funcția de conducere, cu posibilitatea de a opta pentru ocuparea unui alt post 
vacant corespunzator pregatirii profesionale din lista posturilor vacante din 
instituție sau un alt post de conducere din lista ce se va comunica de Agenția 

Naționala a funcționarilor publici. 
Se va avea in vedere la soluționarea procedurii prealabile faptul ca 

procesul de reorganizare aprobat prin hotararea contestata a fost avizata anterior 
adoptării de catre Agentia Naționala a Funcționarilor Publici. 

Față de motivele de nelegalitate invocate, acestea sunt neîntemeiate, 

proiectul fiind însoțit de raport de specialitate și expunere de motive, care au fost 

intocmite la data de 16.01.2019, cand au fost comunicate ANFP, in vederea 
emiterii avizului. Aspectul că acest proiect a fost introdus suplimentar pe 

ordinea de zi, este motivat de faptul că in data de 31.01.2019 s-a primit avizul 
ANFP, iar in lipsa acestuia proiectul nu putea fi inscris pe ordinea de zi. Mai 
mult decat atat, ordinea de zi a fost votata in sedința, cu proiectele suplimentare, 
iar aceste proiecte au fost dezbatute in comisiile de specialitate și au primit 

avizul acestora. 
     Sub aspectul motivelor de oportunitate, este de observat că oportunitatea este 
considerată ca fiind acea caracteristică a actului administrativ  care defineşte o 

trăsătură specifică a acestuia numită şi actualitate, trăsătură ce se află în strânsă 

dependență cu puterea discreționară a administrației publice și derivă din 

capacitatea pe care o are organul care emite actul de a alege, dintre mai multe 
soluții posibile și egale în aceeași măsură, pe cea care corespunde cel mai bine 

interesului public. 
Separat de aceste aspecte, urmeaza a se reține ca in speta este incident în 

principal, principiul irevocabilității actelor administrative intrate în circuitul 
civil și care au produs efecte juridice, prin care se limitează posibilitatea 

organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a emis, acesta putându-le 
revoca numai până în momentul în care actele administrative nu și-au produs 
efectele. În situația în care acest principiu ar fi interpretat în sensul solicitat de 

petentă, s-ar ajunge la situația în care după ce actul administrativ a fost executat 

ori a intrat în sfera altor raporturi juridice, inclusiv în circuitul civil producând 
alte efecte juridice, organul administrativ emitent să-şi poată revoca actul, 

desfiinţând situaţiile juridice nou create, ceea ce este inadmisibil, fiind contrar 

principiului stabilităţii raporturilor juridice şi ordinii de drept. 
Față de cele expuse, se impune respingerea plângerii prealabile formulată 

de dna Păvăluță Irina împotriva H.C.L. nr. 28/2019. 
 

Drept pentru care rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 

vot. 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 
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MUNICIPIUL ROMAN 
       Piaţa Roman-Vodă nr. 1      www.primariaroman.ro 
     Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650  
     Fax. 0233.741.604        E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Direcția Juridică și Administrație publică 
Nr. 3748 din 22.02.2019   
 
 

                              RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile 
  
 
 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. 28 din 31.01.2019 s–a aprobat reorganizarea aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Roman și a organigramei şi statelor de 

funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 

personalitate juridică, reorganizare concretizată la nivelul Direcției Tehnice prin 

comasarea a doua Servicii, respectiv Serviciul de Achiziții Publice și Serviciul  

managementul proiectelor. 
Acest proces de reorganizare are ca efect desființarea a doua posturi de 

Sef Serviciu și înființarea unui singur post de Sef de serviciu, post pentru 

ocuparea caruia s-a urmat o procedura legala de examinare, la care au avut 
acces, prin cerere de inscriere cele doua persoane ocupante ale celor doua funcții 

publice. 
Dna. Irina Păvăluța a formulat cerere de revocare a hotararii anterior 

menționate, cerere ce constituie procedura prealabila, in intelesul dispozițiilor art. 
7 din Legea nr. 554/2004.  
           Prin contestatie se invoca motive de nelegalitate, respectiv faptul ca acest 
proiect a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi, cu incalcarea art. 43 alin.1 
din legea 215/2001, ca nu a fost insoțit de raportul de specialitate și de expunere 
de motive și fara avizul comisiilor și a principiului transparentei decizionale 

reglementat de Legea 52/2003. Deasemenea se invoca aspecte de oportunitate a 
adoptarii proiectului. 

Analizând contestația formulată de dna Păvăluță Irina, se constată că 

aceasta este neîntemeiată și se impune respingerea ei pentru următoarele motive: 
În primul rand, potrivit art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, actul administrativ nu mai poate fi revocat de 
autoritatea emitentă  dacă a intrat intrat în circuitul civil și a produs efecte 

juridice. 
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În cazul de față, Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2019 a intrat în 
circuitul civil și a produs efecte juridice pentru care a fost adoptată. Astfel, atat 
dna Pavaluța cat și Seful Serviciului Achiziții publice au fost notificati la data de 
04.02.2019, sub luare de semnatura, cu privire la desființarea vechiului post, 

inființarea noului post de sef Serviciu, li s-a adus la cunostința procedura de 
examinare aprobata prin Dispoziția Primarului Municipiului Roman nr. 90/2019, 
precum si data limita de inscriere, precum și data examinarii.  

Cum la aceasta procedura de examinare dna Pavaluta nu s–a înscris, și 

fiind in situația unui singur candidat, Comisia a intocmit raportul final al 
procedurii, prin care s-a hotarat numirea dlui Vacaru Mihail in postul nou 
inființat, iar cu privire la contestatoare, acesteia i s-a emis dispoziția de eliberare 

din funcția de conducere, cu posibilitatea de a opta pentru ocuparea unui alt post 
vacant corespunzator pregatirii profesionale din lista posturilor vacante din 
instituție sau un alt post de conducere din lista ce se va comunica de Agenția 

Naționala a funcționarilor publici. 
Se va avea in vedere la soluționarea procedurii prealabile faptul ca 

procesul de reorganizare aprobat prin hotararea contestata a fost avizata anterior 
adoptării de catre Agentia Naționala a Funcționarilor Publici. 

Față de motivele de nelegalitate invocate, acestea sunt neîntemeiate, 
proiectul fiind însoțit de raport de specialitate și expunere de motive, care au fost 

intocmite la data de 16.01.2019, cand au fost comunicate ANFP, in vederea 
emiterii avizului. Aspectul că acest proiect a fost introdus suplimentar pe 
ordinea de zi, este motivat de faptul că in data de 31.01.2019 s-a primit avizul 
ANFP, iar in lipsa acestuia proiectul nu putea fi inscris pe ordinea de zi. Mai 
mult decat atat, ordinea de zi a fost votata in sedința, cu proiectele suplimentare, 
iar aceste proiecte au fost dezbatute in comisiile de specialitate și au primit 

avizul acestora. 
     Sub aspectul motivelor de oportunitate, este de observat că oportunitatea este 
considerată ca fiind acea caracteristică a actului administrativ  care defineşte o 

trăsătură specifică a acestuia numită şi actualitate, trăsătură ce se află în strânsă 

dependență cu puterea discreționară a administrației publice și derivă din 

capacitatea pe care o are organul care emite actul de a alege, dintre mai multe 
soluții posibile și egale în aceeași măsură, pe cea care corespunde cel mai bine 

interesului public. 
 
Din punct de vedere al legalității 
Potrivit art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului 

administrativ, actul administrativ nu mai poate fi revocat de autoritatea emitentă  

dacă a intrat intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. 
Pe cale de consecință, organizarea juridică a vieții sociale implică în mod 

necesar asigurarea unei stabilități a raporturilor juridice instituite în baza 
normelor juridice, iar în realizarea acestei stabilități, principiul irevocabilității 

actelor administrative puse în executare sau a celor care au produs efecte 
juridice este un principiu de aplicabilitate generală. 

Pe cale de consecință, prin consacrarea principiului irevocabilității actelor 

administrative intrate în circuitul civil și care au produs efecte juridice, se 
limitează posibilitatea organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a 

http://legeaz.net/legea-188-2000-executorilor/


 

Expunere motive                                                                                                                                 Page 3 

emis, acesta putându-le revoca numai până în momentul în care actele 

administrative nu și-au produs efectele. În situația în care acest principiu ar fi 

interpretat în sensul solicitat de petentă, s-ar ajunge la situația în care după ce 

actul administrativ a fost executat ori a intrat în sfera altor raporturi juridice, 
inclusiv în circuitul civil producând alte efecte juridice, organul administrativ 
emitent să-şi poată revoca actul, desfiinţând situaţiile juridice nou create, ceea ce 

este inadmisibil, fiind contrar principiului stabilităţii raporturilor juridice şi 

ordinii de drept. 
 
Față de cele expuse, se impune respingerea plângerii prealabile formulată 

de dna Păvăluță Irina împotriva H.C.L. nr. 28/2019. 
 

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


