
 

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 30.01.2020     

 
privind aprobarea transmiterii în administrarea Ministerului 

Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2, aflat în 
intravilanul Municipiului Roman  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

          Examinand referatul de aprobare nr. 1765 din 27.01.2020 întocmit şi 

înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum 
şi raportul de specialitate nr. 1865 din 27.01.2020 întocmit de către Direcţia 

Tehnică și de Investiții; 
          Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.01.2020 dat de către 

Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
30.01.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum si 
avizul favorabil nr. __ din 30.01.2020 al Comisiei juridice; 
          Având în vedere dispoziţiile art. 21, alin. 2 și alin. 9 ale O.G. nr. 
43/1997R privind regimul drumurilor, modificată și completată, precum și cele 

ale Legii nr. 213/1998 privind bunurilor proprietate publică, modificată și 

completată; 
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „e” și alin. 7, lit. „m”, al art. 139, al art. 

140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă transmiterea în administrarea Ministerului 
Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2 situat în intravilanul 
Municipiului Roman, respectiv de la km 328 +692 până la km 333 + 775.  

 



 
Art. 2. Predarea-primirea drumului care se transmite potrivit prevederilor 

art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate.  
 
Art. 3. Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 

municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate. 
   
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ,                       
     Consilier,                                Secretarul general al Municipiului Roman, 
  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                               Gheorghe CARNARIU 



 

                        

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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. 1765 din 27.01.2020 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în 
administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și 

Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere, a sectorului din DN2, aflat în intravilanul Municipiului Roman  

 
Segmentul din DN2 (E85) situat în intravilanul Municipiului Roman se 

află în proprietatea publică a statului român și în administrarea Municipiului 

Roman.  
Acest segment de drum se întinde de la culeea podului peste Moldova 

până la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Plopilor, urmând traseul b-dul. 
Roman Mușat, b-dul. Republicii, strada Ștefan cel Mare, respectiv între km 328 

+ 692 și km 333 + 775.  
Acest sector din DN2 a făcut obiectul unei reabilitări în perioada 2002-

2003.  
În acest an C.N.A.I.R. intenționează să realizeze refacerea stratului de 

uzură pe tot sectorul  situat în Municipiul Roman.  
Pentru aceasta este necesară transmiterea administrării către C.N.A.I.R., 

pe perioada lucrărilor.  
Propunem Consiliului Local să aprobe trecerea în administrarea directă a 

C.N.A.I.R a sectorului de drum DN2, aflat acualmente în administrarea 
Municipiului Roman, pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare necesare. 

 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis 

către Direcția Tehnică și de Investiții în vederea întocmirii raportului de 

specialitate. 
 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 



 

                      

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1       www.primariaroman.ro 
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Emitent: Direcţia Tehnică şi de Investiţii 
Nr. 1865 din  27.01.2020   
 

                                                                    
 
 
                

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea transmiterii în administrarea Ministerului 
Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2, aflat în 
intravilanul Municipiului Roman  

 
Prin referatul de aprobare al domnului Primar – Lucian-Ovidiu Micu,  

înregistrat sub nr. 1765 din 27.01.2020 se propune aprobarea transmiterii în 
administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor – 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din 

DN2, aflat în intravilanul Municipiului Roman. 
Segmentul din DN2 (E85) situat în intravilanul Municipiului Roman se 

află în proprietatea publică a statului român și în administrarea Municipiului 

Roman.  
Acest segment de drum se întinde de la culeea podului peste Moldova 

până la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Plopilor, urmând traseul b-dul. 
Roman Mușat, b-dul. Republicii, strada Ștefan cel Mare, respectiv între km 328 

+ 692 și km 333 + 775.  
Acest sector din DN2 a făcut obiectul unei reabilitări în perioada 2002-

2003. După reabilitarea efectuată în perioada precizată, nu s-au mai efectuat 
lucrări de întreținere de amploare.  

În acest an C.N.A.I.R. intenționează să realizeze refacerea stratului de 

uzură pe tot sectorul situat în Municipiul Roman.  
Lucrările pe care C.N.A.I.R intenționează să le efectueze sunt necesare, 

iar din punct de vedere juridic efectuarea lor presupune transmiterea în 
administrarea C.N.A.I.R a acestui sector din DN2.  
 

       În concluzie, apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de hotărâre, 

sens în care îl avizăm favorabil. 
 

Direcţia tehnică 
Director, 

Ing. Dan Felician IONIŢĂ 


