
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 22.08.2019 

 
privind încetarea dreptului de administrare a Arcelor Mittal Roman 

asupra Stadionului ”Moldova” și transmiterea acestuia în administrarea 
C.S.M. Roman. 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

         Examinând referatul de aprobare nr. 15.516 din 12.08.2019 iniţiat de 
către dnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 15541 din 12.08.2019 întocmit de către Direcția 

Juridică și Administrație Publică - Compartimentul Evidență Patrimoniu; 
 Văzând, avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisiei pentru 
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. ___ din 
22.08.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. __ din 
22.08.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman; 
            În conformitate cu  prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ”a” din același act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare a Arcelor Mittal 
Roman (fost S.C. Petrotub S.A.), acordat prin H.C.L. nr. 52/1997, asupra 
stadionului ”Moldova” situat în municipiul Roman, str. Victor Hugo, nr. 11A, 
identificat cu C.F. 59606; 
 

Art. 2. Se aprobă darea în administrare către C.S.M. Roman a obiectivului 
identificat la articolul 1; 

 

Art. 3. Se dă mandat primarului municipiului Roman să procedeze la 

semnarea protocolului de predare-primire a obiectivului de la Arcelor Mittal 
Roman și predarea către C.S.M. Roman. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
         
   Preşedinte de şedinţă                                        Contrasemnează 
            Consilier,                             Secretarul general al Municipiului Roman, 
Dragoș-Viorel MOROȘANU                          Gheorghe CARNARIU 



 

  

 

              
 MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1                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. 15516 din 12.08.2019 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a 
Arcelor Mittal Roman asupra Stadionului ”Moldova” și transmiterea 

acestuia în administrarea C.S.M. Roman. 
 
 

Prin H.C.L. nr. 52 din 31.07.1997 a fost aprobată darea în administrare a 
Stadionului ”Moldova” către S.C.Petrotub S.A. Roman, actualmente Arcelor 

Mittal Roman.  
Prin adresa înregistrată sub nr. 4613/17.07.2019, societatea Arcelor Mittal 

ne înștiințează despre imposibilitatea continuării dreptului de administrare, din 

motive financiare și solicită predarea acestui bun către municipiul Roman. 
După preluarea bunului, acesta urmează a fi transmis în administrare către 

C.S.M. Roman - Direcție cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 

local și încheierea de către acesta din urmă a contractelor cu furnizorii de 
utilități. 

 
În considerarea celor expuse, propun spre consultare, analiză și aprobare, 

proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Arcelor Mittal 
asupra obiectivului Stadion ”Moldova” și darea în administrare a acestui 

obiectiv către C.S.M. Roman.  
 

 Prezentul referat de aprobare însotit de proiectul de hotărâre se va 
transmite către Directia Juridică si Administratie Publică. în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 

 
 

INIŢIATOR  
Primarul Municipiului Roman,  

 Lucian-Ovidiu MICU  
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           MUNICIPIUL  ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodănr. 1 www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651,  0233.740.165, 0233.744.650                                                  
 
Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică / Compartiment Evidență 

Patrimoniu 
Nr. 15541 din 12.08.2019         

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a 
Arcelor Mittal Roman asupra Stadionului ”Moldova” și transmiterea 

acestuia în administrarea C.S.M. Roman. 
 

 Examinând proiectul de hotărâre a Primarului municipiului Roman – dl. 
Lucian-Ovidiu Micu, privind încetarea dreptului de administrare a Arcelor 
Mittal Roman (fostă S.C. Petrotub S.A), asupra stadionului ”Moldova” și darea 
în administrare a acestuia către C.S.M. Roman, am  constatat că acesta 
îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității 
 

Prin adresa înregistrată sub nr. 4613/17.07.2019 societatea Arcelor Mittal 

ne înștiințează despre imposibilitatea continuării dreptului de administrare  

asupra stadionului ”Moldova”, din motive financiare, și solicită predarea acestui 

bun către municipiul Roman. 
Darea în administrare a Stadionului ”Moldova” către S.C.Petrotub S.A. 

Roman, actualmente Arcelor Mittal Roman a fost aprobată prin H.C.L. nr. 52 

din 31.07.1997   
După preluarea bunului de către municipiul Roman, acesta urmează a fi 

transmis în administrare către C.S.M. Roman, - Direcție cu personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului local, care are în administrare deja bazele 
sportive ale municipiului Roman. 
 

Din punct de vedere al legalității 
 

 Luând în considerare prevederile  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
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  În conformitate cu  prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a) 
din O.U.G 57/2019, ” În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), 

consiliul local: 
    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în 
folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau 

municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în 

condiţiile legii; 
 

 În considerarea celor expuse, apreciem proiectul ca legal și oportun. 
 
 
 
 
 

     Director Direcția Juridică și Administrație Publică – Camelia RUSU 
 
 
 
 
 
 

Compartiment Evidență Patrimoniu -  Elena STRUGAR 


