
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 22.08.2019 

 
privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând referatul de aprobare nr. 15448 din 09.08.2019 iniţiat de către 

doamna viceprimar Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 

15515 din 12.08.2019 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul 
Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;  
 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 Secretarul general al Municipiului Roman;  
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „e” şi alin. (9), lit. „a”, 
„b” şi „c”, ale art. 154, alin. (6), precum şi art. 139, alin. (3), lit. „f” şi art. 196, 
alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ precum și 

prevederile art. 1, lit. „a”, art. 3, alin (1) și art. 16, alin (2) din H.G. 518/1995 R 

privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă participarea Municipiului Roman la vizita de lucru care 
va avea loc în perioada 3 – 6 octombrie 2019, în orașul Montluçon, 
Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, din Republica 
Franceză, cu care Municipiul Roman a semnat un Pact de Amiciție – Preambul 
Protocol de colaborare, în data de 3 aprilie 2019; 
 

Art. 2. Se probă componența delegației formate din: dnul Lucian-Ovidiu 
Micu – Primarul Municipiului Roman, d-nul Neagu Constantin – șef Birou 
Control, Strategii și Marketing Instituțional, dna Irina-Mariana Scorțanu - șef 
Birou Monitorizare Mediu, consilier local _________________, consilier local 
_________________ și consilier local _________________ să reprezinte 

Municipiul Roman la vizita de lucru care va avea loc în perioada 3–6 octombrie 
2019, în orașul Montluçon, Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-Rhône-
Alpes, din Republica Franceză; 



 

 

Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Roman să semneze valabil, 
în numele Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în 
îndeplinirea mandatului de reprezentare, cu obligativitatea prezentării  ulterioare 
a unui raport de activitate;  

 
Art. 4. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 

sumele necesare pentru asigurarea serviciilor de transport de la Roman la 
Montluçon și retur, precum și diurna pentru delegația Municipiului Roman, cu 
prilejul vizitei de lucru care va avea loc în perioada 3–6 octombrie 2019, în 
orașul Montluçon, Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, din 
Republica Franceză. 

 
Art. 5. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art. 6. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

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



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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 VICEPRIMAR  
Nr. 15448 din 09.08.2019 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării 

Municipiului Roman 
 
 Domnul Frédéric Laporte, Primarul orașului Montluçon, Departamentul 
Allier, Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, din Republica Franceză, a transmis o 
invitație Municipiului Roman, înregistrată sub nr. 15276/07.08.2019, pentru a 
participa cu o delegație formată din șase persoane, la o vizită de lucru organizată 

în perioada 3 – 6 octombrie 2019, în orașul Montluçon, Franța. 
 În cadrul vizitei de lucru, delegația Municipiului Roman va participa la un 
simpozion pe tema dezvoltării durabile: tratarea apelor uzate, a deșeurilor din 

plastic și electronice, la vizitarea unor fabrici, la proiecte educaționale, precum 

și la inaugurarea târgului comercial. Primăria orașului Montluçon va suporta 

cheltuielile cu delegația Municipiului Roman în ceea ce privește cazarea, masa 
și transportul de la aeroport la hotel și retur. Municipiul Roman va suporta 
cheltuielile cu transportul din municipiul Roman la Montluçon și retur, în 

condițiile legii. 
 Municipiul Roman a semnat un Pact de Amiciție – Preambul Protocol de 
colaborare cu Orașul Montluçon, Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-
Rhône-Alpes, din Republica Franceză, în data de 3 aprilie 2019, la Lyon, cu 
prilejul participării delegației Municipiului Roman, condusă de Primarul Lucian-
Ovidiu Micu, la Forumul cooperării descentralizate Franța–România. De 
asemenea, în perioada 14–16 mai 2019, o delegație din partea orașului 

Montluçon a participat la manifestările organizate cu prilejul Zilelor 

municipiului Roman 2019. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local al 

Municipiului Roman proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

delegației Municipiului Roman condusă de către Primarul Municipiului Roman 

– dnul Lucian Ovidiu Micu, formată din dnul Neagu Constantin – șef Birou 

Control, Strategii și Marketing Instituțional, dna Irina Scorțanu - șef Birou 

Monitorizare Mediu, consilier local_________________, consilier 



 
local_________________ și consilier loca _________________, să reprezinte 

Municipiul Roman la vizita de lucru care va avea loc în perioada 3–6 octombrie 
2019, în orașul Montluçon, Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-Rhône-
Alpes, din Republica Franceză, precum și mandatarea reprezentării municipiului 

de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, și 

modificarea bugetului local cu sumele necesare pentru asigurarea serviciilor de 
transport de la Roman la Montluçon și retur, precum și diurna pentru delegația 

Municipiului Roman. 
 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 

 
 Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat. 
 

 
 

                                                       Inițiator 
Viceprimarul Municipiului Roman, 

Ioana Roxana IORGA 
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   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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: Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 

Învățământ, Mass Media și IT 
Nr. 15515 din 12.08.2019 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentării 

municipiului Roman 
 
 Examinând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre înaintate de doamna  
viceprimar Ioana Roxana Iorga, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de 

legalitate și oportunitate.  
 

  Din punct de vedere al oportunității:   

  În perioada 3 – 6 octombrie 2019, va avea loc vizita de lucru a delegației 

Municipiului Roman, în orașul Montluçon – Franța, unde va participa la un 
simpozion pe tema dezvoltării durabile: tratarea apelor uzate, a deșeurilor din 

plastic și electronice, la vizitarea unor fabrici, la proiecte educaționale, precum 
și la inaugurarea târgului comercial. Primăria orașului Montluçon va suporta 

cheltuielile cu delegația Municipiului Roman în ceea de privește cazarea, masa 
și transportul de la aeroport la hotel și retur. Municipiul Roman va suporta 

cheltuielile cu transportul din municipiul Roman la Montluçon și retur, în 

condițiile legii. 
  Municipiul Roman a semnat un Pact de Amiciție – Preambul Protocol de 
colaborare cu Orașul Montluçon, Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-
Rhône-Alpes, din Republica Franceză, în data de 3 aprilie 2019, la Lyon, cu 
prilejul participării delegației Municipiului Roman, condusă de Primarul Lucian-
Ovidiu Micu, la Forumul cooperării descentralizate Franța–România. De 
asemenea, în perioada 14–16 mai 2019, o delegație din partea orașului 
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Montluçon a participat la manifestările organizate cu prilejul Zilelor 

municipiului Roman 2019. 
 

  Din punct de vedere al legalității : 
 

Examinând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre prin care se 

propune participarea Municipiului Roman la vizita de lucru care va avea loc în 
perioada 3–6 octombrie 2019, în orașul Montluçon, Departamentul Allier, 

Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, din Republica Franceză, precum și 

mandatarea Primarului Municipiului Roman - Lucian Ovidiu Micu să reprezinte 

Municipiul Roman și să semneze valabil, în numele Municipiului Roman, orice 

act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de reprezentare, și 

modificarea bugetului local cu sumele necesare pentru asigurarea serviciilor de 
transport și diurnă, se constată că acestea sunt întocmite cu respectarea 
prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e” şi alin. (9), lit. „a”, „b” şi „c”, ale art. 154, 
alin. (6), precum şi art. 139, alin. (3), lit. „f” şi art. 196, alin. (1), lit. „a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 1, lit. „a”, art. 3, alin 

(1) și art. 16, alin (2) din H.G. 518/1995 R privind unele drepturi şi obligaţii ale 

personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar, precum și a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale. 
 

  De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 
 
         Director Economic               Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU            Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        
                                                                            Mihai BÎRJOVANU 


