
 

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  

 

H O T Ă R Â R E A  
 

Nr. ___ din 27.11.2019 
 

privind  îndreptarea unei erori materiale  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinand referatul de aprobare nr. 22411 din 19.11.2019 înaintat de 
către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și 
raportul de specialitate nr. 22480 din 20.11.2019 întocmit de către Direcția de 

Asistență Socială a Municipiului Roman; 
           Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __11.2019 dat de Secretarul 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __11.2019 al 
Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ din __11.2019 
al Comisiei Juridice;  

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum și prevederile art. 129 

alin. 2,  lit. ”a”  și cele ale alin. 3, lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială din titlul H.C.L. nr. 251 din 
31.10.2019, al referatului de aprobare nr. 20243 din 21.10.2019  și al raportului 
de specialitate nr. 20257 din 22.10.2019 prin înscrierea corectă a numărului 

hotărârii modificate respectiv, ”H.C.L. nr. 45/12.03.2018” în loc de: „H.C.L. nr. 
252/22.12.2016”, cum în mod greșit s-a trecut.  
   

Art. 2. Prevederile din cuprinsul H.C.L. nr. 251 din 31.10.2019 rămân 

neschimbate. 
 

Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului municipiului.  
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                        Secretarul  general al Municipului Roman,        
     Eugen PATRAȘCU                                  Gheorghe CARNARIU                        
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Emitent: CABINET PRIMAR  
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale  

 
 

În titlul H.C.L. nr. 251 din 31.10.2019, în titlul referatului de 
aprobare nr. 20243 din 21.10.2019 și în titlul raportului de specialitate nr. 
20257 din 22.10.2019, din eroare numărul hotărârii modificate a fost scris 
în mod greșit ”252/22.12.2016 ” în loc de  ”45/12.03.2018” cum ar fi fost 
corect. 

Având în vedere faptul că H.C.L. nr. 252/22.12.2016 este abrogată, 
iar o astfel de greşeală este de natură să împiedice ca hotărârea să producă 

efecte juridice, se impune corectarea acestei greşeli materiale, prin 

înscrierea corectă a numărului hotărârii modificate, respectiv ”H.C.L. nr. 
45/12.03.2018” în loc de: „H.C.L. nr. 252/22.12.2016”.  
  Având în vedere cele menționate mai sus, propunem domnilor 
consilieri să se pronunţe prin vot asupra proiectului de hotărâre anexat.  
 

Prezentul referat însoțit de proiectul de hotărâre se va trimite către 

Direcţia de Asistență Socială în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 

 

Faţă de cele prezentate, rog domnii consilieri să se pronunţe prin vot.  
  
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian - Ovidiu MICU 
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Emitent: Direcția Asistență Socială  
Nr. 22480 din 20.11.2019 
 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

 la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale  
 

Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dnul 

Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de oportunitate și legalitate. 
   

 Sub aspectul oportunităţii: 
 

Prin H.C.L. nr. 251 din 31.10.2019, s-au adus următoarele modificări în 

statul de funcții și organigrama Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Roman, în conformitate cu prevederile art. 518, alin. (1), lit. c), art. 402 alin. (1) 
și (2) și art. 610 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ:  
 

1. S-a schimbat denumirea postului de inspector I superior (Idpost 
456610) de la Biroul achiziții publice, aprovizionare, IT, SSM, ocupat de Cozma 
Romică Vasile, în consilier achizitii publice I superior, conform prevederilor art. 
610 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 2. S-a schimbat denumirea  postului de inspector I principal (Idpost 
449039) de la Biroul achizitii publice, aprovizionare, IT, SSM, ocupat de 
Panicaru Felicia Adina, în consilier achizitii publice I principal, conform 
prevederilor art. 610  din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ;  

Echivalarea funcției publice generale de inspector cu funcția de consilier 

achiziții publice, pentru cele 2 posturi ocupate ale Biroului achizitii, 

aprovizionare, IT, SSM s-a impus deoarece atribuţiile acestor posturi cuprind 

activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% din atribuţiile aferente funcţiei 

publice.  
3. S-a adaugat gradul profesional debutant pentru postul de kinetoterapeut 

de la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor.     
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 În titlul H.C.L.-ului nr. 251 din 31.10.2019, în titlul referatului de 
aprobare nr. 20243 din 21.10.2019 și în titlul raportului de specialitate nr. 20257 
din 22.10.2019, din eroare numărul hotărârii modificate a fost înscris în mod 
greșit ”252/22.12.2016 ” în loc de  ” 45/12.03.2018” cum ar fi fost corect. 

 Având în vedere faptul că H.C.L. nr. 252/22.12.2016 este abrogată, iar o 
astfel de greşeală este de natură să împiedice ca hotărârea să producă efecte 

juridice, se impune corectarea acestei greşeli materiale, prin înscrierea corectă a 

numărului hotărârii modificate respectiv, ”H.C.L. nr. 45/12.03.2018” în loc de: 
„H.C.L. nr. 252/22.12.2016”.  
 

Sub aspectul legalităţii:  
 

Apreciem că se impune rectificarea acestei greşeli materiale, printr-un act 
administrativ de aceeaşi natură cu cel rectificat şi emis de aceeaşi autoritate 

publică, respectiv prin hotărâre a Consiliului Local Roman. 
 
În concluzie, apreciez proiectul ca legal şi oportun şi recomand aprobarea 

acestuia.    
  
 

Director Executiv, 
Sorina MONAC 


