ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 16.07.2020
privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul
H.C.L. nr. 133/03.07.2020 și H.C.L. nr. 134/03.07.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 13.620 din 14.07.2020, iniţiat de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 13.634 din 15.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică și
Administrație Publică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ______ din __.07.2020 dat de Secretarul
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 16.07.2020 al Comisiei
pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. ___ din
16.07.2020 al Comisiei juridice;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c„ și alin. (6), lit. „d”, ale art.
139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, 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. 133/03.07.2020, în sensul înscrierii corecte a adresei terenului ca
fiind “Bd. Roman Mușat nr. 30A”, în loc de ”str. Bogdan Dragoș nr. 30A”.
cum în mod greșit s-a înscris.
Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexelor 1și 2
la H.C.L. nr. 134/03.07.2020, în sensul înscrierii corecte a adresei terenului ca
fiind “Bd. Roman Mușat nr. 30A”, în loc de ”str. Bogdan Dragoș nr. 30A”.
cum în mod greșit s-a înscris.
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 133/03.07.02020 și ale H.C.L. nr.
134/03.07.02020, rămân neschimbate.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul General al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

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. 13.620 din 14.07.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale
din cuprinsul H.C.L. nr. 133/03.07.2020 și H.C.L. nr. 134/03.07.2020
Prin H.C.L. nr. 133/03.07.2020, s-a aprobat inventarul parțial al
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman și prin H.C.L.
nr. 134/03.072020 s-a aprobat trecerea unor bunuri din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Roman.
Din eroare, în anexele la hotărârile susmenționate adresa terenului din Bd.
Roman Mușat nr. 30A a fost înscrisă ca ”str. Bogdan Dragoș nr. 30A”.
Astfel, se impune îndreptarea acestei erori materiale din cuprinsul
anexelor la cele două hotărâri, în sensul înscrierii corecte a adresei terenului ca
fiind “Bd. Roman Mușat nr. 30A”, în loc de ”str. Bogdan Dragoș nr. 30A”.
cum în mod greșit s-a înscris.
Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe
prin vot.
Prezentul referat va fi înaintat Direcției Juridice și Administrație Publică
în vederea întocmirii raportului de specialitate.

INIŢIATOR
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr. 13.634 din 15.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale
din cuprinsul H.C.L. nr. 133/03.07.2020 și H.C.L. nr. 134/03.07.2020
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. 133/03.07.2020, s-a aprobat inventarul parțial al
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman și prin H.C.L.
nr. 134/03.072020 s-a aprobat trecerea unor bunuri din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Roman.
Din eroare, în anexele la hotărârile susmenționate adresa terenului din Bd.
Roman Mușat nr. 30A a fost înscrisă ca ”str. Bogdan Dragoș nr. 30A”.
Astfel, se impune îndreptarea acestei erori materiale din cuprinsul
anexelor la cele două hotărâri, în sensul înscrierii corecte a adresei terenului ca
fiind “Bd. Roman Mușat nr. 30A”, în loc de ”str. Bogdan Dragoș nr. 30A”.
cum în mod greșit s-a înscris.
Din punct de vedere al legalității, apreciem că se impune îndreptarea 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.
De asemenea, proiectul îndeplinește condițiile de fond și de formă prevăzute
de normele de tehnică legislativă, astfel, pe cale de consecință, apreciez proiectul de
hotărâre ca fiind legal și oportun și recomand adoptarea acestuia.
Director D.J.A.P.,
C.J. Camelia RUSU

