
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 27.02.2019 

 
privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 3518 din 20.02.2019 iniţiată de către doamna 
viceprimar Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 3519 din 20.02.2019 
întocmit de către Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional și Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;  
 Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei pentru administraţie publică 

locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.02.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a), b) şi c), ale art. 

62, alin. (1), precum şi ale art. 63, alin. (1) din Legea 215/2001R privind administraţia publică 

locală;  
 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă participarea Municipiului Roman la Forumul cooperării 

descentralizate Franța-România, care va avea loc la Lyon – Franța, în perioada 2-3 aprilie 
2019; 
 

Art. 2. Se probă componența delegației formate din: dl. Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx, dl. Rudolf Dănuț 

Friesenhahn – consilier al primarului, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx, consilier 
local_________________, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx și consilier 
local_________________, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx, să reprezinte Municipiul 

Roman la Forumul cooperării descentralizate Franța-România, care va avea loc la Lyon – 
Franța, în perioada 2-3 aprilie 2019; 

 

Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Roman să semneze valabil, în numele 
Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de 
reprezentare, inclusiv semnarea de acorduri de cooperare internațională, cu obligativitatea 
prezentării  ulterioare a unui raport de activitate;  
 

Art. 4. 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  



 

 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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. 3518 din  20.02.2019 
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului 

Roman 
 

În perioada 2-3 aprilie 2019 va avea loc la Lyon, în Franța, Forumul cooperării descentralizate 

româno-franceze, eveniment dedicat schimbului de experiență între autoritățile publice locale 

și regionale dintre cele două țări, care se încadrează în activitățile Sezonului Cultural Franța-
România.  
 Forumul va fi organizat cu sprijinul Asociației Franceze a Consiliului Comunelor și 

Regiunilor Europene (AFCCRE) și găzduit de Consiliul Regional AuvergneRhone-Alpes. 
 Sezonul România – Franța 2019, a cărui desfășurare coincide cu Președinția României 

la Consiliul Uniunii Europene, dar și cu celebrarea a două Centenare - cel al Marii Uniri, 
implicit al României moderne, respectiv centenarul sfârșitului primului Război Mondial, are 

pentru cele două țări vocația de a: 
    -  actualiza imaginea și percepția celor două popoare unul față de celălalt; 
     -  întări legăturile economice, științifice, culturale si de societate care unesc cele două țări; 
     -  arăta dinamismul și imaginația creatorilor și mediului de afaceri din cele două țări; 
     -  reafirma atașamentul celor două țări față de o Europă a păcii, a ideilor și a cooperării. 
 Forumul  pentru cooperarea descentralizată franco-română va cuprinde dezbateri în 

cadrul următoarelor secțiuni: preşedinţia României la CUE - provocările, problemele generate 

la nivelul colectivităților teritoriale; punerea în practică a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 

(ODD) la nivel local și regional; înfrățiri, schimburi de experiență, parteneriate Franco-
Române; cultură, francofonie, patrimoniu, mod de viaţă; forum economic - oportunități de 

afaceri. 
 În contextul pregătirii acestui forum,  s-au purtat discuții despre identificarea unor 

modalități de îmbunătățire și dinamizare a cooperărilor franco-române, inclusiv a relațiilor de 

înfrățire dintre colectivitățile locale din cele două țări. 
 Organizatorii forumului au transmis o invitație către Municipiul Roman pentru a 

participa la acest eveniment important, alături de alți reprezentanți ai Asociaţiei Municipiilor 

din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România  şi 

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 
 
 De asemenea,  Municipiul Roman a stabilit contacte pentru cooperare și încheierea de 

parteneriate cu colectivități franceze, în vederea derulării  de proiecte şi activităţi centrate pe 
diferite teme de interes comun. 
 Costurile cu transportul și cazarea pentru participarea delegației romașcane  la forum 

vor fi suportate de Municipiul Roman.  



 

 

  Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului 

Roman proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Roman și mandatarea 

reprezentării municipiului de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, 
dl. Rudolf - Dănuț Friesenhahn – consilier al primarului, și a doi consilieri locali, la Forumul 

cooperării descentralizate româno-franceze, din perioada 2-3 aprilie 2019, organizat la Lyon, 
în Franța. 

 
 

INIŢIATOR, 
Viceprimarul Municipiului Roman,  

Ioana Roxana IORGA 
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Emitenți: Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional și  
   Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT 
Nr. 3519 din 20.02.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării 

municipiului Roman 
 

 Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintat de doamna  
viceprimar Ioana Roxana IORGA, am constatat că acesta îndeplinește condițiile de 

legalitate și oportunitate.  
 
 Din punct de vedere al oportunității  
 În perioada 2-3 aprilie 2019 va avea loc la Lyon, în Franța, Forumul 

cooperării descentralizate româno-franceze, eveniment dedicat schimbului de 
experiență între autoritățile publice locale și regionale dintre cele două țări, care 

se încadrează în activitățile Sezonului Cultural Franța-România.  
 Forumul va fi organizat cu sprijinul Asociației Franceze a Consiliului 

Comunelor și Regiunilor Europene (AFCCRE) și găzduit de Consiliul Regional 

AuvergneRhone-Alpes. 
 În contextul pregătirii acestui forum, s-au purtat discuții despre 

identificarea unor modalități de îmbunătățire și dinamizare a cooperărilor 

franco-române, inclusiv a relațiilor de înfrățire dintre colectivitățile locale din 

cele două țări. 
 
 Din punct de vedere al legalității  
 Se constată că proiectul de hotărâre este conform cu prevederile art. 36, 
alin. (2), lit. e), ale art. 36, alin. (7), lit. a), b) și c), ale art. 45, alin. (1), ale art. 
62, alin. (1) precum şi ale art. 63, alin. (1) din Legea nr. 215/2001R privind 
administraţia publică locală.   
 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. 
 
           Șef BCSMI,                                                 Șef SOECCÎMMIT, 
      Constantin NEAGU                                     Jr. Mihai BÎRJOVANU 
 


