
 

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 rectificarea unei erori materiale 

 din cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 30.05.2019 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 11321 din 13.06.2019 înaintată de 

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

raportul de specialitate nr. 11322 din 13.06.2019 întocmit de către Direcţia de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  
Văzând avizul favorabil nr. __ din 19.06.2019 al Comisiei pentru urbanism, 

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. 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, alin. 1 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act 

normativ: 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă rectificarea erorii materiale din cuprinsul poziţiei 6 din 

anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 119 din 30.05.2019 privind aprobarea concesionării 
unor terenuri, prin înscrierea numelui corect: „Roman Monica-Ionela” în loc de 
Roman Monica Elena. 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale hotărârii se menţin neschimbate. 

 

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

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
  
          Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează  
          Consilier,                   Secretarul Municipiului Roman   
     Dragoș-Viorel MOROȘANU                              Gheorghe CARNARIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea unei erori  
materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 30.05.2019 

 
 

În Hotărârea Consiliului local nr. 119 din data de 30.05.2019 
prin care s-a aprobat concesionarea unor terenuri, la poziţia nr. 6 din 
anexă s-a înscris ca şi concesionar al terenului dna Roman Monica-
Elena,  în loc de Roman Monica-Ionela, cum este precizat în cartea 
de identitate, document ce n-a fost anexat cererii. Greşeala s-a sesizat 
în momentul în care s-a procedat la întocmirea contractului de 
concesiune. 

 

Cum o astfel de greşeală este de natură să schimbe identitatea 

concesionarei şi face imposibilă încheierea actelor, se impune 

rectificarea acestei greşeli materiale, prin înscrierea la  poziţia 6 din 

anexa  nr. 1 la H.C.L. nr. 119 din 30.05.2019 a numelui corect, 
respectiv: Roman Monica-Ionela. 

 

Faţă de cele prezentate, rugăm domnii consilieri să se pronunţe 

prin vot. 
 

                                                         
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea unei erori  
materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 30.05.2019  

 
 
          Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre promovate de 
Primarul Municipiului Roman, dnul Lucian-Ovidiu Micu, am constatat 
următoarele: 
 

Sub aspectul oportunităţii: aprobarea concesionării terenului s-a făcut 

pentru dna Roman Monica-Ionela, aşa cum reiese din cartea de identitate. 

 Prin urmare, se impune corectarea numelui eronat înscris în H.C.L. nr. 
119 din 30.05.2019 şi anume Roman Monica-Elena pentru  ca  să poată fi 
încheiate actele cu beneficiarul dreptului de concesiune a terenului şi nu cu o 

altă persoană.  
 

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, 

Iulian Sebastian NEGRU 
 
 

 
 


