
 

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 22.08.2019 

 
 

privind respingerea unei plângeri prealabile 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 
 

 Examinând referatul de aprobare nr. 15522 din 12.08.2019 înaintat de 
către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialiate nr. 15539 din 12.08.2019 întocmit de către Direcția 

Juridica și Administratie Publică; 
 Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dna Păvăluță Irina 
împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 158/2019 înregistrată la 

Primăria municipiului Roman cu nr. 15014/05.08.2019; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisiei pentru buget-

finanțe, avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisiei juridice precum şi 

avizul pentru legalitate nr. _____ din 22.08.2019 dat de către Secretarul 

Municipiului Roman; 
Având în vedere prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 554/2004 - Legea 

Contenciosului administrativ; 
Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. ___ din 22.08.2019, prin care 

s-a dispus abrogarea H.C.L. nr. 158/2019; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 

140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de d-na Irina Păvăluță 

împotriva H.C.L. nr.  159 din 24.07.2019, ca fiind rămasă fără obiect. 
 

 Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 

    Consilier,                         Secretarul general al municipiului Roman, 
Dragoș-Viorel MOROȘANU                                Gheorghe CARNARIU 
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                              REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile 
  

 
Prin H.C.L. nr. 158 din 24.07.2019 s-a aprobat  reorganizarea aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Roman, a organigramei şi statelor de funcţii 

pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate 

juridică, conform noilor reglementări introduse ca urmare a intrării în vigoare a 

Codului Administrativ. De asemenea, prin acest act administrativ s-au menținut 

modificările aduse prin H.C.L. nr. 28/2019 prin care s-au comasat la nivelul Direcției 

Tehnice au fost comasate Serviciul de Achiziții Publice și Serviciul  managementul 

proiectelor, fapt ce a avut ca efect desființarea a doua posturi de Sef Serviciu și 

înființarea unui singur post de Sef de serviciu. 
Împotriva acestei hotărâri dna Irina Păvăluța a formulat cerere de revocare a 

hotararii anterior menționate, cerere ce constituie procedura prealabila, in intelesul 

dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004.  
           Prin contestatie se invoca motive de nelegalitate, respectiv faptul ca nu s-a 
respectat termenul de 5 zile pentru convocarea Consiliului Local în ședința ordinară, 

precum și aspecte de oportunitate a adoptarii proiectului. 
Analizând contestația formulată de dna Păvăluță Irina, se constată că aceasta este 

lipsită de obiect, pentru următoarele considerente: 
Cum H.C.L. nr. 158/2019 a intrat în circuitul civil și astfel a produs efecte 

juridice, fiind comunicată Instituției Prefectului – Județul Neamț și adusă la cunostință 

publică prin afișare la sediul administrativ și pe site-ul instituției, în ședința de Consiliu 

Local din data de 22.08.2019, autoritatea deliberativă a procedat la abrogarea actului 
administrativ contestat. 

 

Față de cele expuse, se impune respingerea plângerii prealabile formulată de 

dna Păvăluță Irina împotriva H.C.L. nr. 158/2019 ca fiind rămasă fără obiect. 
 

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

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile 
  

Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintat 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. 158 din 24.07.2019 s-a aprobat  reorganizarea aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Roman, a organigramei şi statelor de funcţii 

pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate 

juridică, conform noilor reglementări introduse ca urmare a intrării în vigoare a 

Codului Administrativ. De asemenea, prin acest act administrativ   s-au menținut 

modificările aduse prin H.C.L. nr. 28/2019 prin care s-au comasat la nivelul Direcției 

Tehnice au fost comasate Serviciul de Achiziții Publice și Serviciul  managementul 

proiectelor, fapt ce a avut ca efect desființarea a doua posturi de Sef Serviciu și 

înființarea unui singur post de Sef de serviciu. 
Împotriva acestei hotărâri dna Irina Păvăluța a formulat cerere de revocare a 

hotararii anterior menționate, cerere ce constituie procedura prealabila, in intelesul 
dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004.  
           Prin contestatie se invoca motive de nelegalitate, respectiv faptul ca nu s-a 
respectat termenul de 5 zile pentru convocarea Consiliului Local în ședința ordinară, 

precum și aspecte de oportunitate a adoptarii proiectului. 
 

 Din punct de vedere al legalității: 
 

Cum H.C.L. nr. 158/2019 a intrat în circuitul civil și astfel a produs efecte 
juridice, fiind comunicată Instituției Prefectului – Județul Neamț și adusă la cunostință 

publică prin afișare la sediul administrativ și pe site-ul instituției, în ședința de Consiliu 

Local din data de 22.08.2019, autoritatea deliberativă a procedat la abrogarea actului 
administrativ contestat. 

 

Față de cele expuse, se impune respingerea plângerii prealabile formulată de 

dna Păvăluță Irina împotriva H.C.L. nr. 158/2019 ca fiind rămasă fără obiect. 
 

Drept pentru care apreciez prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și oportun 

și recomand adoptarea acestuia. 
 

Director D.J.A.P, 
C.j. Camelia RUSU 


