
 

 

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 26.09.2019 
 

privind  aprobarea închirierii unui spațiu 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând referatul de aprobare  nr. 17574 din 17.09.2019 înaintat de 
către dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate comun nr. 17725 din 18.09.2019 întocmit de către Direcția 

Juridică și Administrație Publică și Direcția Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din __.09.2019 al Comisiei pentru 

Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din __.09.2019 
al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din __.09.2019 
dat de către Secretarul General al Municipiului Roman; 
 Luând în considerare cererea nr. 14244/23.07.2019, înaintată de S.C. 
DELIOS CAFFE & PUB S.R.L.; 
 Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. „c”  și alin. (6) lit. „a” 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 1270 alin. 
(2) C. civ; 

În temeiul  art. 139 alin. (1) 196 alin. 1 lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă majorarea suprafeței cu destinație de alimentație 

publică ce face obiectul contractului de închiriere nr. 682/16.01.2013 încheiat cu 
S.C. SORMAN DISTRIBUȚIE S.R.L. (actual S.C. DELIOS CAFFE & PUB 
S.R.L.), de la 50 la 66 mp. 

(2). Chiriașul nu va face modificări constructive asupra spațiului decât cu 

acordul proprietarului și cu respectarea normelor de autorizare, întocmirea unui 
proiect tehnic și realizarea unei expertize tehnice în construcții. 

 

 



 

 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Roman, prin serviciile de 
specialitate, să încheie actul adițional la contractul de închiriere nr. 
682/16.01.2013. 

 

 
Art. 3. Secretarul General al Municipiului Roman va aduce la cunoştinţa 

celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.  
 
    Preşedinte de şedinţă                                     Contrasemnează 
              Consilier,                             Secretarul general al Municipiului Roman, 
       Eugen PATRAȘCU                                    Gheorghe CARNARIU 



 

 

                              

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1  www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 17574 din 17.09.2019   
 
  
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu 

 
 
 

Prin H.C.L. nr. 148/27.11.2012 s-a aprobat închirierea prin licitație 

publică a spațiului situat în sediul administrativ principal al Primăriei mun. 
Roman, în spatele clădirii, compus din 50 mp cu destinație de alimentație 

publică – la parter și 74 mp - spațiu de depozitare situat la demisol. 
În urma desfășurării procedurii de licitație publică cu privire la acest 

imobil, s-a încheiat contractul de închiriere nr. 682/16.01.2013 cu S.C. 
SORMAN DISTRIBUȚIE S.R.L., care ulterior și-a schimbat denumirea în S.C. 
DELIOS CAFFE&PUB S.R.L. 

Prin cererea înregistrată în instituția noastră cu nr. 14244/23.07.2019, 

titularul contractului de închiriere a solicitat majorarea suprafeței de alimentație 

publică cu încă 16 mp. 
În urma solicitării primite, s-a procedat la identificarea spațiului solicitat 

și s-a constatat că acesta nu este utilizat în acest moment, neputând fi scos la 

licitație întrucât nu are cale de acces separată. 
Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman,  

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                             

   MUNICIPIUL ROMAN 
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EMITENT: DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ și DIRECȚIA 

URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 17725 din 18.09.2019   
 
 
  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu 

 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate 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. 148/27.11.2012 s-a aprobat închirierea prin licitație publică a 
spațiului situat în sediul administrativ principal al Primăriei municipiului Roman, în spatele 
clădirii, compus din 50 mp cu destinație de alimentație publică – la parter și 74 mp- spațiu 
de depozitare situat la demisol. 

În urma desfășurării procedurii de licitație publică cu privire la acest imobil, s-a 
încheiat contractul de închiriere nr. 682/16.01.2013 cu S.C. SORMAN DISTRIBUȚIE 
S.R.L., care ulterior și-a schimbat denumirea în S.C. DELIOS CAFFE & PUB S.R.L. 

Prin cererea înregistrată în instituția noastră cu nr. 14244/23.07.2019, titularul 

contractului de închiriere a solicitat majorarea suprafeței de alimentație publică cu încă 16 
mp. 
 

 Din punct de vedere al legalității 
 

 Potrivit art. 129, alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, „Consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, oraşului sau municipiului”. 

De asemenea, potrivit art. 1270, alin. (2) C. civ., „Contractul se modifică sau 

încetează numai prin acordul părţilor ori din cauze autorizate de lege”. 
Cum suprafața de 16 mp solicitată nu este utilizată în prezent și nici nu poate fi 

scoasă la licitație publică întrucât nu are cale de acces separată, pentru valorificarea acestui 
spațiu, dar și pentru suplimentarea veniturilor la bugetul local, propunem  majorarea 

suprafeței cu suprafața de alimentație publică închiriată către S.C. DELIOS CAFFE & PUB 
S.R.L. de la 50 la 66 mp. 

 
         Director D.J.A.P.,            Arhitect Șef, 
        C.j. Camelia RUSU                                                Iulian Sebastian NEGRU 


