
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 
 

Nr. __ din 27.03.2019 
 

privind  modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 124/2014 privind 

stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată de către titularii dreptului 

de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii 

acestor bunuri 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 6057 din 25.03.2019 înaintată de 

către Primarul Municipiului Roman - dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul 
de specialitate comun nr. 6058 din 25.03.2019 al Direcției Economice și al 
Direcției Juridice și Administrație Publică; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.03.2019 al Comisiei pentru Buget 
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 27.03.2019 al Comisiei Juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.03.2019 dat de către Secretarul 

municipiului Roman; 
Având în vedere prevederile art. 16, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cele ale art. 36, alin. 2, lit. ”c” şi alin. 6, lit. “a”, 
precum şi cele ale art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1 Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 124/2014, care va avea următorul 

conținut: 
 „Se aprobă cuantumul chiriei ce va fi virată bugetului local al 

municipiului Roman de către titularii dreptului de administrare a unor bunuri 
proprietate publică a unității administrativ teritoriale ce închiriază bunurile pe 

care le au în administare, respectiv 20% din chiria încasată”. 
 Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, autorităților și persoanelor 

interesate prin grija secretarului municipiului Roman. 
 
   Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnează 
            Consilier,                                                Secretarul Municipiului Roman, 
   Ioana Roxana IORGA                                             Gheorghe CARNARIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

124/30.09.2014 privind  stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată de 

către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate 

publică în cazul închirierii acestor bunuri 

  
 Prin H.C.L. nr. 124/2014 s-a stabilit cota parte din chirie ce se 
virează către bugetul local de către titularii dreptului de administrare a 

bunurilor proprietate publică a unității administrativ teritoriale care 

închiriază bunurile pe care le dețin cu acest titlu. Potrivit acestui act 
administrativ, din chiria încasată, o cotă de 50% era datorată bugetului 
local al municipiului Roman. 
 Pe parcursul executării acestei hotărâri, s-a constatat faptul că, din 

cota parte rămasă, titularii dreptului de administrare nu acopereau 
cheltuielile materiale necesare pentru întreținerea și normala exploatare a 
acestor bunuri. 
 În aceste condiții, pentru a se asigura o normală întreținere și 

utilizare a bunurilor pe care le dețin în administrare, se impune modificarea 

cotei parți din chiria ce va fi virată bugetului local, în sensul diminuării 

acesteia la 20%, urmând ca, din cota de 80% rămasă, să fie asigurate 

cheltuielile materiale necesare pentru întreținerea bunurilor. 
 

 Față de cele prezentate mai-sus, supunem spre analiză și aprobare 

Consiliului Local al municipiului Roman proiectul de hotărâre alăturat. 
  
 

Inițiator  
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

124/30.09.2014 privind  stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată de 

către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate 

publică în cazul închirierii acestor bunuri 
  
 

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. 124/2014 s-a stabilit cota parte din chirie ce se virează către 

bugetul local de către titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate publică 

a unității administrativ teritoriale care închiriază bunurile pe care le dețin cu acest titlu. 
 Potrivit acestui act administrativ, din chiria încasată, o cotă de 50% era datorată 

bugetului local al municipiului Roman. 
 Pe parcursul executării acestei hotărâri, s-a constatat faptul că, din cota parte 

rămasă, titularii dreptului de administrare nu acopereau cheltuielile materiale necesare 
pentru întreținerea și normala exploatare a acestor bunuri. 
 În aceste condiții, pentru a se asigura o normală întreținere și utilizare a 

bunurilor pe care le dețin în administrare, se impune modificarea cotei parți din chiria 

ce va fi virată bugetului local, în sensul diminuării acesteia la 20%, urmând ca, din 

cota de 80% rămasă, să fie asigurate cheltuielile materiale necesare pentru întreținerea 

bunurilor. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Potrivit art. 16 alin. 2 din legea 213/1998, „În cazul în care contractul de 
închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să 

încaseze din chirie o cotă-parte între 20 - 50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea”. 
 

 Față de cele prezentate mai-sus, apreciez proiectul ca fiind legal și oportun și 

recomand adoptarea acestuia. 
 
     Director D.J.A.P.,     Director economic, 
   C.j. Camelia RUSU                                  Ec. Ciprian-Dorin ALEXANDRU 


