
 

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 modificarea H.C.L. nr. 155/2017 privind aprobarea 

închirierii unui imobil 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

 Examinând referatul de aprobare nr. 19364 din 09.10.2019 iniţiat de către 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul  de specialitate comun nr. 19467 din 10.10.2019 întocmit de către 

Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 14.09.2019 al Comisiei pentru 

urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 14.09.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 16.10.2019 
dat de către Secretarul general al municipiului Roman; 

În temeiul prevederilor art. 1777 din Noul Cod Civil, ale art. 129, alin. 2, 
lit. „d” și alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, 

alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 155/2017, care va avea 
următorul cuprins: 
 

 „Art. 2. Se aprobă prețul chiriei pentru imobilul menționat la art. 1 în 

cuantum de 900 E/lună, în echivalentul în lei la data plății”.  
 
 Art. 2. Celalalte prevederi ale H.C.L. nr. 155/2017 rămân neschimbate. 

 
 Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului 

general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

      
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ 

     Consilier,             Secretarul general al municipiului Roman, 
       Eugen PATRAȘCU                                      Gheorghe CARNARIU 
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EMITENT: CABINET PRIMAR 
Nr. 19364 din 09.10.2019    
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 155/2017 privind 
aprobarea închirierii unui imobil 

 
  Imobilul situat în mun. Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, în suprafață de 

226,40, în care funcționează în prezent Grădinița nr. 5, a fost revendicat în 
temeiul Legii nr. 10/2001, fiind restituit foștilor proprietari în anul 2012. 
  Prin H.C.L. nr. 155/2017 s-a aprobat închirierea imobilului de la dnul 
Irimia Mihai (actualul proprietar al imobilului) la prețul de 750E/lună, 

echivalentul în lei la data plății.  
  În cursul acestui an, expira durata contractului de închiriere. Actualul 
proprietar al imobilului și-a arătat disponibilitatea de a prelungi contractul de 

închiriere pentru imobilul din str. Ion Ionescu de la Brad, însă a solicitat 

actualizarea chiriei în funcție de rata inflației. În urma  negocierilor purtate, s-a 
ajuns la un cuantum al chiriei de 900E/lună, echivalent în lei la data plății. 
 Având în vedere destinația actuală a imobilului, care deservește 

preșcolarii înscriși la această unitate de învățământ, și pentru a continua într-un 
cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a preșcolarilor, 

propun modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 155/2017 și aprobarea cuantumului 

chiriei dea 900E/lună, echivalentul în lei la data plății. 
 Cum în acest moment alte două unități de învățământ sunt în lucrări de 
reabilitare și a fost necesară relocarea acestora în spații închiriate, este evident 

că nu dispunem de niciun imobil care să corespundă funcțional acestei destinații. 
 Raportat la suprafața clădirii, destinația acesteia și la prețurile de pe piața 

imobiliară, se impune modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 155/2017 și aprobarea 

cuantumului chiriei dea 900E/lună, echivalentul în lei la data plății. 
 

 Drept pentru care rugăm dnii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin 

vot. 
 

Prezentul proiect va fi transmis Direcției Juridice și Administrație Publică 
în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 155/2017 
 privind aprobarea închirierii unui imobil 

 
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 
  Imobilul situat în mun. Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, în suprafață de 

226,40, în care funcționează în prezent Grădinița nr. 5,  a fost revendicat în temeiul 
Legii nr. 10/2001, fiind restituit foștilor proprietari în anul 2012. 

Prin H.C.L. nr. 155/2017 s-a aprobat închirierea imobilului de la dnul Irimia 
Mihai (actualul proprietar al imobilului) la prețul de 750E/lună, echivalentul în lei la 

data plății.  
 În cursul acestui an, expira durata contractului de închiriere. Actualul proprietar 
al imobilului și-a arătat disponibilitatea de a prelungi contractul de închiriere pentru 

imobilul din str. Ion Ionescu de la Brad, însă a solicitat actualizarea chiriei în funcție de 

rata inflației. În urma  negocierilor purtate, s-a ajuns la un cuantum al chiriei de 
900E/lună, echivalent în lei la data plății. 
 Având în vedere destinația actuală a imobilului, care deservește preșcolarii 

înscriși la această unitate de învățământ, și pentru a continua într-un cadru organizat şi 

ştiinţific procesul de instruire şi educare a preșcolarilor, propun modificarea art. 2 din 

H.C.L. nr. 155/2017 și aprobarea cuantumului chiriei dea 900E/lună, echivalentul în lei 

la data plății. 
 Cum în acest moment alte două unități de învățământ sunt în lucrări de reabilitare 

și a fost necesară relocarea acestora în spații închiriate, este evident că nu dispunem de 

niciun imobil care să corespundă funcțional acestei destinații. 
 Raportat la suprafața clădirii, destinația acesteia și la prețurile de pe piața 

imobiliară, se impune modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 155/2017 și aprobarea 

cuantumului chiriei dea 900E/lună, echivalentul în lei la data plății. 



 
  

  Din punct de vedere al legalității: 
 

         Sub aspectul procedurii legale de atribuire a acestui tip de contract sunt aplicabile 
dispozițiile art. 29, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice: 

”(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect: 
a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri 

existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;” 
 

Pentru toate cele expuse mai sus, apreciem proiectul ca legal și oportun 
 
 

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


