
 

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  
 

Nr. ___ din 23.12.2019 

 
modificarea și completarea H.C.L. nr. 187/2019 privind încheierea 

unui acord de parteneriat 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr.  24916 din 23/12.2019 înaintat de 
către dnul Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 24917 din 23.12.2019 din întocmit de către Direcția 
Tehnică și de Investiții; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din 23.12.2019 al Secretarului 
General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 23.12.2019 al 
comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil 
nr. ___ din 23.12.2019 al comisiei juridice; 

Luând în considerare adresa nr. 16451/2019 înaintată de S.C. .METEX 
S.A.; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, alin. 2, literele ”c” și ”e” și alin. 9, 

lit. ”a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” 

din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. II din Acordul de 

parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 187/2019, care va avea următorul conținut: 
 

„II. Obiectul contractului îl reprezintă transmiterea, de către S.C. 

METEX S.A. către municipiul Roman a terenului și scărilor de acces în 

suprafață de 359 mp situate în mun. Roman, str. Unirii, bl. 2, proprietatea 
privată a S.C. METEX S.A conform schiței anexate în vederea executării 

lucrărilor de refacere scări și trotuar. Terenul va fi transmis de S.C. METEX 
S.A. către municipiul Roman pe durata executării lucrărilor, urmând ca 
valoarea contractelor de proiectare și execuție a lucrării să fie aprobată și de 
către S.C. METEX SA.  



 

Terenul și scările ce urmează a fi transmise municipiului Roman sunt 

indicate în schița anexă ce face parte din prezentul acord de parteneriat”. 
 
Art. 2.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 187/2019 rămân neschimbate. 
 
Art. 3. Hotărârea se va comunica, prin grija Secretarului general al 

municipiului Roman, către donatar şi toate persoanele interesate. 
 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ 
      Consilier,                   Secretarul general al municipiului Roman,    
  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                                  Gheorghe CARNARIU 



 

Page 1 

                      

MUNICIPIUL ROMAN 
       Piaţa Roman-Vodă nr. 1      www.primariaroman.ro 
     Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
     Fax. 0233.741.604        E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 24916 din 23.10.2019   
 
 
 
 
 
 
 
 

                             REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

H.C.L. nr. 187/2019 privind încheierea unui acord de parteneriat 
 
 

 Prin H.C.L. nr. 187/2019 s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat cu 
SC METEX SA Roman în vederea executării lucrărilor de refacere a scărilor de 

acces și a trotuarelor situate în mun. Roman, str. Unirii bl. 2, proprietate privată 

a SC METEX. 
 După aprobarea hotărârii, prin adresa nr. 16451/2019, SC METEX a 
solicitat completarea acordului de parteneriat aprobat, în sensul de a se insera în 
cuprinsul acestuia ca valoarea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor 

să fie aprobată și de către SC METEX. 
 Având în vedere că SC METEX s-a obligat prin acord să suporte 

contravaloarea lucrărilor de refacere a scărilor pe porțiunea de teren aflată în 

proprietatea societății comerciale, propun completarea acordului de parteneriat 

încheiat, în sensul inserării în cuprinsul acestuia ca valoarea contractelor de 
proiectare și execuție a lucrărilor să fie aprobată și de către SC METEX. 
 
 Prezentul proiect va fi transmis Direcției Tehnice, în vederea întocmirii 

raportului de specialitate. 
 
 

INIȚIATOR,  
Primarul Municipiului Roman,  

Lucian-Ovidiu MICU 
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Emitent: Direcția Tehnică și de Investiții 
Nr. 24917 din 23.12.2019   
 
 
 
 

                             RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

H.C.L. nr. 187/2019 privind încheierea unui acord de parteneriat 
 
 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. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Prin H.C.L. nr. 187/2019 s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat cu 
SC METEX SA Roman în vederea executării lucrărilor de refacere a scărilor de 

acces și a trotuarelor situate în mun. Roman, str. Unirii, bl. 2, proprietate privată 

a SC METEX. 
 După aprobarea hotărârii, prin adresa nr. 16451/2019, SC METEX a 

solicitat completarea acordului de parteneriat aprobat, în sensul de a se insera în 
cuprinsul acestuia ca valoarea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor 

să fie aprobată și de către SC METEX. 
 Având în vedere că SC METEX s-a obligat prin acord să suporte 

contravaloarea lucrărilor de refacere a scărilor pe porțiunea de teren aflată în 

proprietatea societății comerciale, propun completarea acordului de parteneriat 

încheiat, în sensul inserării în cuprinsul acestuia ca valoarea contractelor de 

proiectare și execuție a lucrărilor să fie aprobată și de către SC METEX. 
  

 Din punct de vedere al legalității se constată că acestea întrunesc 
condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate 

cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv 

pentru care acordăm aviz favorabil. 
 

 Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe 

prin vot. 
   

Direcția Tehnică și de Investiții 
Director, 

Dan-Felician IONIȚĂ 


