
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 

Nr. ___ din 18.04.2019 
 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind 
aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi 

exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 7826 din 16.04.2019 iniţiată de către  

dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 21546/23.11.2018 întocmit de către Direcția Juridică și 

Administrație Publică și Direcția Servicii Edilitare; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 18.04.2019 al Comisiei pentru Buget 

Finanțe, avizul favorabil nr. ___ din 18.04.2019  al Comisiei Juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. _____ din 18.04.2019 dat de Secretarul Municipiului 
Roman; 
         Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 220/2018, precum și dispozițiile 
art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din Legea nr. 215/2001R 
privind administraţia publică locală; 
         În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ: 
                                 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 220/2018, art. 
13, lit. a, teza a II a, care va avea următorul conținut: 

 

”În afara intervalului orar menționat în prezentul regulament, 

precum și în zilele declarate sărbători legale, aceste parcari au regim de 

parcări publice fără plată.”  
 

Art. 2. Se aprobă completarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 220/2018 cu un 
nou punct, care va avea următorul conținut: 

 

” 9. Abonament anual pentru parcările publice cu plată, cu excepția 

parcării din Pietonalul Ștefan cel Mare ....................................... 450 lei. ” 
 

             Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
       Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 
                Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 
      Ioana Roxana IORGA                                      Gheorghe CARNARIU    



 

               
   MUNICIPIUL ROMAN  
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Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 7826  din 16.04.2019  
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. 
 nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul 
juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza 

Municipiului Roman 
 
 
 Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 220 din 27.09.2018  s-a 
aprobat Regulamentul privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea 

locurilor de parcare de pe raza municipiului Roman, precum și programul de 

funcționare al parcărilor cu plată de pe raza municipiului Roman.Prin același act 

administrativ, au fost reglementate și tarifele percepute în cadrul serviciului de 
întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman. 
 Pe parcursul aplicării acestei hotărâri, s-a constatat că nu a fost prevăzut și 

cuantumul unui abonament anual pentru parcările publice cu plată, și nu a fost 

reglementat regimul acestora în zilele declarate prin dipozițiile legale ca fiind 

sărbatori legale.  
          Cum s-au primit mai multe solicitări pentru eliberarea unui abonament 
anual, se impune completarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 220/27.09.2018 și 

reglementarea unui astfel de abonament pentru utilizarea parcărilor publice cu 

plată de pe raza municipiului Roman. 
       Se impune deasemenea modificarea regulamentului cu menționarea expresă 

a faptului că în zilele declarate sarbatori legale, aceste parcari vor funcționa ca 

parcări fără plată.  
 

 Față de cele expuse, rog 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 modificarea și completarea H.C.L.  
nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul 

juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza 

Municipiului 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 
 

Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 220 din 27.09.2018  s-a 
aprobat Regulamentul privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea 

locurilor de parcare de pe raza municipiului Roman, precum și programul de 

funcționare al parcărilor cu plată de pe raza municipiului Roman.Prin același act 

administrativ au fost reglementate și tarifele percepute în cadrul serviciului de 
întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman. 
 Pe parcursul aplicării acestei hotărâri, s-a constatat că nu a fost prevăzut și 

cuantumul unui abonament anual pentru parcările publice cu plată, și nu a fost 

reglementat regimul acestora în zilele declarate prin dipozițiile legale ca fiind 

sărbatori legale.  
          Cum s-au primit mai multe solicitări pentru eliberarea unui abonament 

anual, se impune completarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 220/27.09.2018 și 

reglementarea unui astfel de abonament pentru utilizarea parcărilor publice cu 

plată de pe raza municipiului Roman. 
       Se impune deasemenea modificarea regulamentului cu menționarea expresă 

a faptului că în zilele declarate sarbatori legale, aceste parcari vor funcționa ca 

parcări fără plată.  
 



 
 
 

 Din punct de vedere al legalității apreciem că se impune modificarea și 

completarea anexei nr. 2 H.C.L.  nr. 220/2018  printr-un act administrativ de 
aceeaşi natură cu cel emis de aceeaşi autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a 

Consiliului Local Roman. 
    

De asemenea, se constată că 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. 
 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 

 
       Director D.J.A.P.,              Director D.S.E., 
     C.j. Camelia RUSU                                                  Costel ENACHE 


