
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr.  din 30.05.2019 

 
privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 10158 din 28.05.2019 iniţiată de 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 10159 din 28.05.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, 
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;  
 Văzând avizul favorabil nr.  din  30.05.2019 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr.   din 30.05.2019 al Comisiei 
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr.   din 30.05.2019 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 Conferința 

Internațională „My Step for Tavush Province”, din perioada 22–23 iunie 2019, care 
va avea loc la Dilijan, în Republica Armenia. 
 

Art. 2. Se probă componența delegației formate din: dna. Ioana Roxana 
Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman, legitimată cu CI seria xx nr. xxxxxx, 
dna. Claudia Iulia Matei – consilier al primarului, legitimată 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 Conferința Internațională „My Step for Tavush 

Province”, din perioada 22–23 iunie 2019, care va avea loc la Dilijan, în Republica 
Armenia. 

 



 

Art. 3. Se mandatează Viceprimarul 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. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru 
asigurarea cheltuielilor de transport în parcurs extern pentru membrii delegației 

Municipiului Roman. 
 

Art. 5. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma 
aprobată. 

 

Art. 6. 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  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului 

Roman 
 

 În perioada 22 – 23 iunie 2019, orașul Dilijan din regiunea Tavush, 

Republica Armenia va găzdui un forum investițional de afaceri intitulat „My 

Step for Tavush Province”. 
 Prin adresa nr. 073/2019 și înregistrată la Primăria municipiului Roman 

sub nr. 10048/24.05.2019, Ambasadorul Republicii Armenia în România, 
domnul Sergey Minasyan, a transmis o invitație către Municipiul Roman pentru 
a participa la acest eveniment care reprezintă un bun prilej pentru a discuta 
oportunitățile dezvoltării economice și investiționale în regiunea Tavush.  
 La eveniment vor participa: dl. H. Chobanyan - Guvernatorul Regiunii 
Tavuș, dl. N. Pashinyan - Primul Ministru al Republicii Armenia, dl. P. 
Switalski - Ambasadorul Uniunii Europene în Armenia și vor avea loc o serie de 
conferințe cu următoarele teme: Agricultura – perspectivă și oportunitate; 
Industria și Procesarea hranei – perspectivă și oportunitate; Turismul – 
perspectivă și oportunitate; Educația – perspectivă și oportunitate. 
 Cu prilejul acestui forum investițional, Ambasada Republicii Armenia în 
România a înaintat propunerea organizării unei vizite la Dilijan a delegației din 

Municipiul Roman care să includă și reprezentanți ai mediului de afaceri 

romașcan interesați de acest domeniu. Totodată, având în vedere cooperarea 

între Municipiul Roman și Orașul Dilijan, inițiată în anul 2012, aceasta 
reprezintă o bună oportunitate pentru semnarea Înțelegerii de Cooperare între 

cele două localități. 
  Toate costurile legate de șederea delegației romașcane în Armenia vor fi 

suportate de partea armeană, iar cheltuielile de transport în parcurs extern 
urmând a fi suportate de către participanți. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local al 

Municipiului Roman proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării 

delegației municipiului Roman și mandatarea reprezentării municipiului de către 

Viceprimarul Municipiului Roman – dna. Ioana Roxana Iorga, dna. Claudia 
Iulia Matei, consilier al primarului, și a doi consilieri locali, la Conferința 



 
Internațională „My Step for Tavush Province”, din perioada 22–23 iunie 2019, 
care va avea loc la Dilijan, în Republica Armenia și mandatarea Viceprimarului 
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. 
  

Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat. 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 

 
 
 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
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Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT 
Nr. 10159 din  28.05.2019 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării municipiului 

Roman 
 
 Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintate de 
domnul primar Lucian Ovidiu MICU, am constatat că acesta îndeplinește 

condițiile de legalitate și oportunitate.  
 
 Din punct de vedere al oportunității  
 În perioada 22 – 23 iunie 2019, orașul Dilijan din regiunea Tavuș, 
Republica Armenia va găzdui Conferința Internațională „My Step for Tavush 

Province”. Cu prilejul acestui forum investițional, Ambasada Republicii 

Armenia în România a înaintat propunerea organizării unei vizite la Dilijan a 

delegației din Municipiul Roman, care să includă și reprezentanți ai mediului de 

afaceri romașcan interesați de acest domeniu, pentru care este necesară 
asigurarea cheltuielile de transport în parcurs extern pentru membrii delegației 

Municipiului Roman.  
 Totodată, având în vedere cooperarea între Municipiul Roman și Orașul 

Dilijan, inițiată în anul 2012 prin semnarea Pactului de Amiciție în data de 17 
mai 2012, este lansată invitația și propunerea de semnare a Înțelegerii de 

Cooperare între Municipiul Roman, județul Neamț, România și Orașul Dilijan, 
Provincia Tavuș, Gubernia Erevan din Republica Armenia. 
 
 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 Serviciu Organizare Evenimente Cultură, Culte, Învățământ, Mass 

Media și IT, 
Jr. Mihai BÎRJOVANU 


