
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. ___ din 19.06.2019 

 
privind încheierea unui contract de comodat cu  

Centrul Local APIA Roman   

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 11570 din 19.06.2019 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman –  dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de 
specialitate nr. 11572 din 19.06.2019 întocmit de Direcţia Juridică și Administrație 

Publică și Direcția Administrativă; 
Avand în vedere cererea nr. 8065/19.04.2019, formulata de Centrul Local  

APIA Roman, prin care solicită comodatarea unui spațiu cu destinația de birouri, în 

vederea organizarii sediului local;  
Văzând avizul favorabil nr. __ din 19.06.2019 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 19.06.2019 al Comisiei juridice, 
precum şi avizul de legalitate nr. ______ din 19.06.2019 al Secretarului municipiului 
Roman; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, 
ale art. 124, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art. 1. Se aprobă darea în comodat a 3 camere în suprafaţă totala de 75 de mp, 
situate la etajul 1 al imobilului din str. Ştefan cel Mare, nr. 246 (Clubul Petrotub), 
respectiv camerele 21, 23, 25, pentru o perioadă de 2 ani, către Centrul Local A.P.I.A. 
Roman .   
       Perioada prevăzută în alineatul precedent se va putea prelungi prin act adiţional, 

cu o perioadă egală cu jumătate din durata iniţială. 
 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile 

specializate, să semneze acest contract. 
 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor 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 încheierea unui  
contract de comodat cu Centrul Local A.P.I.A. Roman   

 
 
Centrul Local A.P.I.A. Roman a funcționat  în imobilul din Bdul 

Republicii, nr. 34, imobil proprietatea Institutului Național de 

Cercetare  Dezvoltare în Silvicultura. 
Deoarece instituţia a fost nevoită să predea clădirea, s-a solicitat 

sprijinul Consiliului local pentru atribuirea unui alt spaţiu, sens în 

care se propune darea în folosinţa gratuită a unui spațiu de birouri în 

cladirea Fostului Club Petrotub. 
Fiind vorba de o instituţie a statului, de interes public, cu care s-a 

colaborat foarte bine şi care deserveste cetațenii de pe raza 

municipiului Roman, în urma solicitarii acestei instituţii, propun 

sprijinirea pentru amenajarea unui spaţiu de birouri în cladirea în care 
funcţionează şi alte instituții publice- sedii locale, respectiv fostul 
Club Petrotub. 

Propun ca folosinţa să fie acordată cu titlu gratuit, urmând ca 

întreţinerea să fie asigurată pe cheltuiala utilizatorului.  
 

Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 
 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu  
Centrul Local A.P.I.A. Roman   

 
Din punct de vedere al oportunității: 
Proiectul de hotărâre prezentat de propune consilierilor locali utilizarea 

adecvată (deoarece imobilul se va folosi de o instituţie publică utilă comunităţii) , 
eficientă (deoarece nu se vor mai cheltui bani de la bugetul local pentru întreţinere)  
şi unitară a spaţiului aflat în administrarea Consiliului Local Roman, în care 
funcţionează şi Poliţia Locala Roman şi Serviciul de Evidenţa a Persoanelor.  

 

Chiar dacă suprafeţele utile nu sunt foarte mari – fiind compusă din 3 
încaperi cu o suprafață de 25 mp fiecare, ele satisfac nevoia de spaţiu pentru 

solicitant şi activitatea specifică, cu atât mai mult cu cât destinaţia cladirii este una 

cu acelaşi specific. 
Din punct de vedere al legalitații: 
Având în vedere obiectul proiectului, devin incidente dispozițiile art. 124 in 

Legea 215/2001: 
”Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe 

termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori 

judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară 

activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.” 
 

Din aceste considerente apreciem proiectul ca legal și oportun. 

 
 Direcția Juridică și Administrație Publică,                 Direcția Administrativă          
                    Camelia RUSU                                             Cristian BOTEZATU 


