ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 30.05.2019
privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 9261 din 13.05.2019 înaintată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 9262 din 13.05.2019 întocmit de către Direcţia de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.05.2019 al Comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 30.05.2019 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 30.05.2019 al
Secretarului Municipiului Roman;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit.
„d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală;
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 1 la
H.C.L. nr. 40 din 27.02.2019 privind aprobarea vânzării unor terenuri, în sensul
că la poziția 5, coloana 2, se va înscrie numele de: „Chipirliu Nicuşor”, în loc
de „Chipiriliu Nicuşor”, cum din eroare s-a trecut.
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 40 din 27.02.2019 se menţin
neschimbate.
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 9261 din 13.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori
materiale
În anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 40 din 27.02.2019 privind aprobarea
vânzării unor terenuri, la poziţia nr. 5, s-a înscris eronat numele de
”Chipiriliu Nicuşor”, în loc de “Chipirliu Nicuşor”.
Cum o astfel de greşeală este de natură să schimbe titularul
terenului şi ar face imposibilă vânzarea acestuia, se impune
rectificarea acestei greşeli materiale, prin corectarea poziţiei
corespunzătoare din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 40 din 27.02.2019 cu
numele corect : “Chipirliu Nicuşor”.
Faţă de cele prezentate, rugăm domnii consilieri să se pronunţe
prin vot.

Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcția de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Nr. 9262 din 13.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale
Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre promovate
de Primarul Municipiului Roman - dnul Lucian-Ovidiu Micu, am
constatat următoarele:
Sub aspectul oportunităţii:
Prin H.C.L. nr. 40 din 27.02.2019 privind aprobarea vanzării
unor terenuri, în mod eronat, s-a înscris în anexa nr. 1 la această
hotarare, la poziția 5, coloana 2, „Chipiriliu Nicuşor”, în loc de
”Chipirliu Nicuşor”.
Este evident faptul că, fără corecţia necesară, documentele
ulterioare nu pot fi finalizate.
Sub aspectul legalităţii:
Apreciem că se impune rectificarea acestei greşeli materiale,
printr-un act administrativ de aceeaşi natură cu cel rectificat şi emis de
aceeaşi autoritate publică, respectiv prin hotărâre a Consiliului local
Roman.
În concluzie, apreciez proiectul ca legal şi oportun şi recomand
aprobarea acestuia.
Arhitect şef,
Arh. Iulian Sebastian NEGRU

