
 

 

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 16.10.2019 

 
privind îndreptarea unei erori materiale strecurate  

în H.C.L. nr. 221/2019  
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare  nr. 19809/15.10.2019 înaintat de către dnul 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate 
comun nr. 19810 din 15.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație 

Publică și Direcția Administrativă; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 16.10.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi 

Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 16.10.2019  al Comisiei 
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 16.10.2019  dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman; 
 Luând în considerare referatul nr. 19777 din 15.10.2019 inaintat de către 

Direcția Administrativa prin care se solicita îndreptarea erorii materiale strecurate în 
dispozitivul H.C.L. nr. 221/219; 
  Având în vedere prevederile art. 1270, alin. 2 Cod civil, precum și cele ale art. 
129, alin. 2, lit. „c”  și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

În temeiul  art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. 
„a” din același act normativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în art. 1, alin. 1 din H.C.L.  
nr. 221/2019, în sensul ca se va trece „de la 128 mp la 144 mp” în loc de „de la 50 
m.p. la 66 m.p”, cum în mod greșit s-a trecut. 

             

 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Roman prin serviciile de 
specialitate să încheie actul adițional la contractul de închiriere nr. 682 din 
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 
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Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 19809 din 15.10.2019   
 
  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind  îndreptarea unei erori materiale 
strecurate în H.C.L. nr. 221/2019  

 
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. 
Prin H.C.L. nr. 221/2019 s-a aprobat majorarea suprafeței închiriate cu 16 

mp, dar din eroare, ne-am raportat la suprafața închiriată inițial, fără a ține 

seama de majorarile anterioare ale suprafeței închiriate.  
Astfel, la data aprobarii majorarii suprafeței cu 16 mp, locatarul deținea în 

chirie 128 mp, dar în hotarare s-a consemnat majorarea suprafeței de la 50 mp la 

66 bmp. Cum suprafața aprobata de 16 mp este corectă, se impune îndreptarea 

erorii de calcul din continutul H.C.L. nr. 221/2019. 
 
Prezentul referat însoțit de proiectul de hotărâre va fi înaintat Direcției 

Juridice și Administrație Publică și Direcției Administrativă în vederea 
întocmirii raportului de specialitate. 

 

Față de cele expuse, 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 îndreptarea unei erori materiale 
 strecurate în H.C.L. nr. 221/2019  

 
 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. Prin H.C.L.          
nr.  221/2019  s-a aprobat majorarea suprafeței inchiriate cu 16 mp, dar din eroare, ne-am raportat 
la suprafața închiriată inițial, fără a ține seama de majorarile anterioare ale suprafeței închiriate.  
 

 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”. 
La data aprobarii majorarii suprafeței cu 16 mp, locatarul deținea în chirie 128 mp, dar în 

hotărâre s-a consemnat în mod eronat majorarea suprafeței de la 50 mp la 66 mp. Cum suprafața 

aprobata de 16mp este corectă, se impune îndreptarea erorii de calcul din continutul H.C.L.          
nr. 221/2019. 

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


