
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. __ din 10.05.2019  

 
privind încheierea unui contract de comodat  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 9095 din 10.05.2019 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de 
specialitate nr. 9096 din 10.05.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administratie 

Publică; 
Avand în vedere adresa nr. 9019/09.05.2019 a Serviciului Public Comunitar 

pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 10.05.2019 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. __ din  10.05.0219 al Comisiei juridice, 
precum şi avizul de legalitate nr. _____ din 10.05.2019 al Secretarului municipiului 
Roman; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, 
ale art. 124, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă incheierea unui contract de comodat între municipiul Roman 
și Instituția Prefectului Județului Neamț - Serviciului Public Comunitar pentru 
Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple cu privire la un birou și o sala de asteptare 

în sediul Direcției Locale de Evidența a Persoanei Roman, situate la parterul 
imobilului din str. Ştefan cel Mare, nr. 246 (Clubul Petrotub), în vederea desfașurării 
activitații Punctului de lucru Roman pe durata funcționarii acestuia, pe timpul 
programului de lucru stabilit de catre Instituția Prefectului.  

Municipiul Roman va asigura dotarea cu mobilier a încăperilor,  utilitațile și 

plata acestora, precum și o linie telefonică funcțională. 
        

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile 

specializate, să semneze contractul prevazut la art. 1, având mandat să stabileasca 
condițiile concrete de folosire a spațiului. 

 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
      Consilier,                       Secretarul Municipiului Roman,   
      Ioana Roxana IORGA                                                 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. 9095 din 10.05.2019 
 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de 
comodat  

 
Prin adresa nr. 9019/09.05.2019, Instituția Prefectului Județului Neamț- 

Serviciului Public Comunitar pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor 
Simple a solicitat punerea la dispoziție a unui spațiu în vedere operaționalizarii 

Punctului de lucru Roman pentru înregistrarea cererilor și eliberarea 

pasapoartelor simple electronice, 
În acest moment, acest punct de lucru funcționeaza în imobilul ce se oferă 

în comodat, în baza unui protocol de colaborare încheiat între cele două 
instituții.  

Punctul de lucru de la Roman este în folosul cetațenilor municipiului 
Roman, facilitând accesul cetățenilor la aceste servicii și reduce timpii de 

așteptare, de aceea se impune acordarea sprijinului către Instituția Prefectului, 

în vederea menținerii și operaționalizarii acestuia.  
Clădirea în care este situat acest spațiu este in proprietatea Consiliului 

Județean Neamț și în administrarea Consiliului Local Roman, în baza H.C.J. 
Neamț nr. 34/2007, H.C.L. nr. 153/2008 și a Protocolului nr. 6205/04.04.2007.  

Având în vedere că spațiul respectiv iși păstrează destinația, că activitatea 

ce urmează a se desfășura este de interes public, propun încheierea unui 
contract de comodat cu Instituția Prefectului Județului Neamț - Serviciului 
Public Comunitar pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple. 

 

Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 
 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
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Emitent: Direcția Juridica și Administrație Publică 

Nr. 9096 din 10.05.2019 
 

 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de 
comodat 

 
Din punct de vedere al oportunitații: 
Proiectul de hotărâre propune consilierilor locali utilizarea adecvată 

(deoarece imobilul se va folosi de o instituţie publică utilă comunităţii), 

eficientă şi unitară a spaţiului aflat în administrarea Consiliului Local 

Roman, în care funcţionează şi Poliţia Locala Roman şi Serviciul de 

Evidenţa a Persoanelor.  
 

Chiar dacă suprafeţele utile nu sunt foarte mari –  fiind compusă din 

1 încapere şi o sala de așteptare, ele satisfac nevoia de spaţiu pentru 

Punctul de Lucru Roman al Serviciului Pașapoarte şi activitatea  specifică, 

cu atât mai mult cu cât destinaţia cladirii este una cu acelaşi specific. 
 

Din punct de vedere al legalitații:  
Sunt incidente în acest caz: 

 dispozițiile art. 868 Cod Civil :”  (2) Titularul dreptului de 
administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în 

condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.” 
 Dispozițiile art. 874 Cod Civil : ” (1) Dreptul de folosinţă asupra 

bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, 

în favoarea instituţiilor de utilitate publică.” 
 

Față de cele expuse mai sus,  apreciez proiectul ca legal și oportun. 

 
Direcția Juridica și Administrație Publică, 

c.j. Camelia RUSU 


