ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 27.11.2019
privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul
H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 22396 din 19.11.2019 iniţiat de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 22459 din 20.11.2019 întocmit de către Direcţia Economică;
Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.11.2019 al Secretarului
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.11.2019 al
Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.11.2019
al Comisiei juridice;
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art.
140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la
H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019 în sensul că la numărul curent 11 se va trece
suprafața de „50.000 metri pătrați” în loc de „43.430 metri pătrați”, cum din
eroare s-a consemnat.
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019 rămân
neschimbate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor
interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Eugen PĂTRAȘCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 22459 din 20.11.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale
din cuprinsul H.C.L. nr.278 din 14.11.2019
Prin H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019 s-a aprobat realocarea sumelor
contractate din împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86
din 11.04.2018 și reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019.
În anexa la hotărâre, la numărul curent 11 “Reabilitări trotuare”,
activități: reabilitare diverse străzi s-a înscris în mod eronat suprafața totală
de 43.430 metri pătrați, omițându-se a se ține cont de prevederile H.C.L.
nr. 279 din 14.11.2019 privind aprobarea devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiție “Reabiltare trotuare în municipiul Roman,
județul Neamț” care pe lângă primele trei loturi atribuite include în plus și
lotul 4 - str. Mihai Viteazu.
În aceste condiții, este necesară îndreptarea erorii materiale din
cuprinsul anexei la H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019 și trecerea corectă a
suprafeței de „50.000 metri pătrați” în loc de „43.430 metri pătrați” cum
greșit s-a consemnat.
Prezentul referat împreună cu proiectul de hotărâre se vor înainta
către Direcția Economică în vederea întocmirii raportului de specialitate.
Drept pentru care rog domnii consilieri să se exprime prin vot asupra
proiectului de hotărâre.
Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
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E-mail: contabilitate@primariaroman.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind îndreptarea unei erori materiale
din cuprinsul H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019
Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de
domnul 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. 278 din 14.11.2019 s-a aprobat realocarea sumelor
contractate din împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din
11.04.2018 și reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019.
În anexa la hotărâre, la numărul curent 11 “Reabilitări trotuare”, activități:
reabilitare diverse străzi s-a înscris în mod eronat suprafața totală de 43.430
metri pătrați, omițându-se a se ține cont de prevederile H.C.L. nr. 279 din
14.11.2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de
investiție “Reabiltare trotuare în municipiul Roman, județul Neamț” care pe
lângă primele trei loturi atribuite include în plus și lotul 4 - str. Mihai Viteazu.
În aceste condiții, este necesară îndreptarea erorii materiale din cuprinsul
anexei la H.C.L. nr. 278 din 14.11.2019 și trecerea corectă a suprafeței de
50.000 metri pătrați în loc de 43.430 metri pătrați cum greșit s-a consemnat.
Din punct de vedere al legalității:
Apreciem că se impune îndreptarea acestei errori materiale printr-un act
administrativ de aceeași natură cu cel rectificat și emis de aceeași autoritate
deliberativă, respectiv prin hotărâre a Consiliului Local Roman, drept pentru
care recomand aprobarea acestuia.
Direcția Economică
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU

