
 

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 schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în  

proprietatea publică a Municipiului Roman 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 11299 din 13.06.2019 înaintată de către  

domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 11300 din 13.06.2019 întocmit de către Direcția de Urbanism și  

Amenajarea Teritoriului ;   
Văzând avizul favorabil nr. __ din 19.06.2012 al Comisiei pentru Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. __ din 19.06.2019 al Comisiei juridice, 
precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 19.06.2019 dat de către Secretarul 

Municipiului Roman; 
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, ale art. 858 şi urm. Cod Civil, ale art. 112, alin. 2 şi 6 din Legea nr. 1/2011 - 
Legea educaţiei naţionale, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” din 

Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;   
    In temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se propune schimbarea destinaţiei imobilului – teren şi construcţii – 
aflat în proprietatea publică a Municipiului Roman, situat în Roman, str. Ştefan cel 

Mare, nr. 274, identificat cu NCP 2647 în spații: socio-educaționale, agrement–
sportive, expoziționale, birouri, administrative, cazare și alimentație publică.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va aplica numai după obţinerea avizului conform al 

Ministrului Educaţiei Naționale. 
 

Art. 3. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri. 
 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.   

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                Consilier local,                                             Secretarul Municipiului Roman, 
     Dragoș-Viorel MOROȘANU                                          Gheorghe CARNARIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în 
proprietatea publică a Municipiului Roman 

  
 Terenurile şi clădirile unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman fac 

obiectul dreptului de proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale. 
 Având în vedere că, prin Ordinul nr. 4156/15.06.2010 al Ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului, Grupul Şcolar Industrial 

Construcţii de Maşini a fost desfiinţat, dreptul de administrare asupra 

construcţiilor şi terenului situate în str. Ştefan cel Mare, nr. 247 în care îşi 

desfăşura activitatea această unitate de învăţământ a încetat iar în prezent 

imobilul este neocupat. 
În acest moment imobilul, în integralitatea sa, este liber şi nu mai 

îndeplineşte nici o funcţionalitate fiind astfel supus degradării fizice şi morale. 
Potrivit procedurii aprobate de Ministerul Educației, avizul conform 

pentru schimbarea destinației poate fi emis pentru imobilele/spațiile în care nu 

se mai desfășoară activități de învățământ sau acestea au fost restrânse și nu 

există perspectiva creșterii efectivului populației școlare, dar care pot fi folosite 

în vederea funcționării altor instituții în care se desfășoară activitate de educație 

extrașcolară, a altor instituții aflate în subordinea consiliului local/consiliului 

județean, a unor instituții care desfășoară activități de utilitate publică sau pentru 

desfășurarea altor activități de strictă necesitate pentru comunitate, definite ca 

atare de către consiliul local/consiliul județean, cu respectarea reglementărilor 

legale în vigoare specifice domeniului de activitate și care nu afectează, după 

caz, revenirea la destinația inițială. Condiția este însă ca imobilele/spațiile pentru 

care se solicită schimbarea destinației nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rol. 
 

Având în vedere cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat 

pentru aprobarea schimbării destinaţiei imobilului respectiv intenţionând ca în 

viitor acest imobil să fie dat în administrare unor alte instituţii publice/de interes 

public.    
            

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil 

aflat în proprietatea publică a Municipiului Roman 
 
 Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre promovat de 

Primarul Municipiului Roman: 
În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 Republicată privind 

administraţia publică locală, Consiliul Local exercită atribuţii privind 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, atribuţii  ce se exercită 

în limitele reglementate de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietatea publică precum şi ale Noului Cod civil. 
 Terenurile şi clădirile unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman fac 

obiectul dreptului de proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale – 
drept reglementat de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

Prin Ordinul nr. 4156/15.06.2010 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului şi Sportului, Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini a fost 

desfiinţat. Ca o consecinţă a acestui fapt, dreptul de administrare asupra 
construcţiilor şi terenului situate în str. Ştefan cel Mare, nr. 247 în care îşi 

desfăşura activitatea această unitate de învăţământ a încetat iar în prezent 

imobilul este neocupat. 
Deasemenea, dreptul de administrare al Ministerului Educaţiei, Cercetării 

şi Sportului, respectiv dreptul de folosinţă al Clubului Sportiv Şcolar cu privire 

la imobilele identificate în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2004 au 
încetat ca urmare a neexercitării acestor atribute ale dreptului de proprietate. 

În acest moment imobilul situat în str. Ştefan cel Mare, nr. 247, identificat 

cu NCP 2647, este liber şi nu mai îndeplineşte nici o funcţionalitate fiind astfel 
supus degradării fizice şi morale. 

Având în vedere faptul că: 
- de mai mulţi ani acest imobil nu mai este folosit pentru procesul de 

învăţământ, datorită numărului scăzut de copii din zonă; 
- nu există cereri privind utilizarea acestui imobil în procesul de 

învăţământ de către alte unităţi de învăţământ; 



 
- există posibilitatea schimbării destinaţiei acestui imobil; 
Se propune schimbarea destinaţiei acestui imobil din imobil cu destinaţia 

de unitate de învăţământ în imobil cu altă destinaţie. 
Pentru a da eficienţă prerogativelor dreptului de administrare al 

Consiliului Local al Municipiului Roman cu privire la imobilele aparţinând 

proprietăţii publice a Municipiului se impune ca fiind oportună conferirea unor 

noi utilizări componentelor imobilului respectiv. Acest lucru este posibil doar 
prin schimbarea destinaţiei imobilului menţionat, procedură care impune, după 

emiterea hotărârii Consiliului Local în acest sens, obţinerea avizului conform al 

Ministrului Educaţiei, reglementat de art. 112, alin. (6) din Legea educaţiei 

naţionale.   
 
Luând în considerare cele expuse mai sus şi în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, apreciem ca oportun şi legal proiectul de hotărâre 

iniţiat. 
 
 
 

Arhitect şef, 
Iulian Sebastian NEGRU 


