
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 19.06.2019 

 
privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 121/2019 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 10815 din 06.06.2019 înaintată de 

către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialiate nr. 10816 din 06.06.2019 întocmit de către Serviciul 
Resurse umane, salarizare; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 19.06.2019 al Comisiei pentru buget-
finanțe, avizul favorabil nr. ___ din 19.06.2019 Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. _____ din 19.06.2019 dat de către Secretarul 

Municipiului Roman; 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” și „d” alin. (6), lit. „a” pct. 17, ale  art. 
45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R 
privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1.  Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor   
nr. 1 și 4 ale H.C.L. nr. 121/30.05.2019, după cum urmează: 
 

- în anexa nr. 1, la poziția 16, în coloana 13 - Treaptă profesională/Grad se 

va scrie II în loc de IA; 
- în anexa nr. 1, la poziția 17, în coloana 13 - Treaptă profesională/Grad se 

va scrie DEB în loc de IA. 
- în anexa nr. 4, în caseta Direcția Municipal Locato numărul de personal 

va fi 73 în loc de 67; 
- în anexa nr. 4, în caseta din stânga sus, la rândul 6 - Servicii publice 

subordonate cu personalitate juridică numărul de personal va fi 494 în loc 
de 488. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 121/30.05.2019 rămân 

neschimbate. 
 

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului 

municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 

     Preşedinte de şedinţă,             Contrasemnează, 
    Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

Dragoș-Viorel MOROȘANU                                       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. 10815 din 06.06.2019 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 121/2019 

 
   
 Prin H.C.L. nr. 121/2019 s-au aprobat modificări în statele  de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului şi ale serviciilor publice subordonate fără 

personalitate juridică. 
 Din eroare, în cuprinsul anexei nr. 1 nu s-au operat modificările care 
vizau pozițiile 16 și 17, propuse spre aprobare în expunerea de motive a H.C.L. 
nr. 121/2019. 

În aceste condiții, este necesară îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 121/30.05.2019, după cum urmează: 
 

- la poziția 16, în coloana 13 - Treaptă profesională/Grad se va scrie II în 
loc de IA; 

- la poziția 17, în coloana 13 - Treaptă profesională/Grad se va scrie DEB 
în loc de IA. 
 

În anexa nr. 4 a H.C.L. nr. 121/30.05.2019 se vor îndrepta următoarele 

erori: 
- la Direcția Municipal Locato numărul de personal va fi 73 în loc de 67; 
- în caseta din stânga sus, la rândul 6 - Servicii publice subordonate cu 

personalitate juridică numărul de personal va fi 494 în loc de 488. 
 

Drept pentru care rog domnii consilieri să se pronunțe prin vot. 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman,  
Lucian-Ovidiu MICU 



 

             

       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: SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE 
Nr. 10816  din 06.06.2019 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 121/2019 

  
 Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dnul 
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. 121/2019 s-au aprobat modificări în organigrama și statele de 

funcții ale aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice subordonate 

fără personalitate juridică. 
 În expunerea de motive a H.C.L. nr. 121/30.05.2019 au fost incluse și 

modificările care vizau pozițiile 16 și 17 din anexa nr. 1, care din eroare nu s-au regăsit 
în forma propusă spre aprobare a respectivei anexe. 

În aceste condiții, este necesară îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 121/30.05.2019, după cum urmează: 
 

- la poziția 16, în coloana 13 - Treaptă profesională/Grad se va scrie II în loc de 
IA; 

- la poziția 17, în coloana 13 - Treaptă profesională/Grad se va scrie DEB în loc 
de IA. 
 

În anexa nr. 4 a H.C.L. nr. 121/30.05.2019 se vor îndrepta următoarele erori: 
- la Direcția Municipal Locato numărul de personal va fi 73 în loc de 67; 
- în caseta din stânga sus, la rândul 6 - Servicii publice subordonate cu 

personalitate juridică numărul de personal va fi 494 în loc de 488. 
  

 Din punct de vedere al legalității apreciem că se impune îndreptarea 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.                                                  

 
Şef serviciu Resurse Umane, Salarizare, 

Otilia GĂLĂŢEANU 


