ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ____ din 30.07.2020
privind respingerea unei plângeri prealabile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând referatul de aprobare nr. 14413 din 24.07.2020 înaintat de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul
de specialiate nr. 14414 din 24.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică și
Administrație Publică;
Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dnul Samson RaduConstantin împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 128/2020,
înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 12769/02.07.2020;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ________ din __.07.2020 dat de către
Secretarul Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.07.2020 al
Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. ___ din __.07.2020 al Comisiei
juridice;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6), art. 7, alin. (4) din Legea nr.
554/2004 - Legea Contenciosului administrativ, precum și prevederile art. 129,
alin. (14) din Legea nr. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit.
„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dnul Samson RaduConstantin împotriva H.C.L. nr. 128 din data de 26.06.2020
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul General Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: Cabinet primar
Nr. 14413 din 24.07.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile
Prin H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 s–a aprobat contractarea directa, de către
Municipiul Roman, a unei/unor finanţări rambursabile externe/interne în valoare de
până la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei, în baza garanțiilor proprii, cu o
maturitate de până la 20 ani, din care o perioadă de tragere și grație de până la 4 ani.
Prin adresa nr. 12769/02.07.2020, dnul Samson Radu Constantin a solicitat
abrogarea H.C.L. nr. 128/2020. Având în vedere motivele detaliate în cuprinsul adresei
înaintate, precum și dispozițiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, cererea dnul Samson
urmează a fi calificată ca fiind o procedură prealabilă împotriva H.C.L. nr. 128/2020, în
înțelesul art. 7 din Legea contenciosului administrativ.
Analizând contestația formulată de dl. Samson Radu-Constantin, se constată că
aceasta este neîntemeiată și se impune respingerea ei pentru următoarele motive:
Potrivit art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului
administrativ, actul administrativ nu mai poate fi revocat de autoritatea emitentă dacă a
intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.
În cazul de față, Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2020 a intrat în circuitul
civil și a produs efecte juridice, fiind comunicată la C.A.I.L. spre aprobare.
Astfel, prin consacrarea principiului irevocabilității actelor administrative
intrate în circuitul civil și care au produs efecte juridice, se limitează posibilitatea
organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a emis, acesta putându-le
revoca numai până în momentul în care actele administrative nu și-au produs efectele.
În situația în care acest principiu ar fi interpretat în sensul solicitat de petent, s-ar
ajunge la situația în care după ce actul administrativ a fost executat ori a intrat în sfera
altor raporturi juridice, inclusiv în circuitul civil producând alte efecte juridice, organul
administrativ emitent să-şi poată revoca actul, desfiinţând situaţiile juridice nou create,
ceea ce este inadmisibil, fiind contrar principiului stabilităţii raporturilor juridice şi
ordinii de drept.
Față de cele expuse, se impune respingerea plângerii prealabile formulată de dl.
Samson Radu-Constantin împotriva H.C.L. nr. 128/2020
Drept pentru care rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot.
Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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EMITENT: Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr. 14414 din 24.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile
Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dnul
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. 128 din 26.06.2020 s–a aprobat contractarea directă, de
către Municipiul Roman, a unei/unor finanţări rambursabile externe/interne în
valoare de pana la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei, în baza garantiilor
proprii, cu o maturitate de până la 20 ani, din care o perioadă de tragere și grație
de pana la 4 ani.
Prin adresa nr. 12769/02.07.2020, dl. Samson Radu Constantin a solicitat
abrogarea H.C.L. nr. 128/2020. Având în vedere motivele detaliate în cuprinsul
adresei înaintate, precum și dispozițiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, cererea
dlui Samson urmează a fi calificată ca fiind o procedură prealabilă împotriva
H.C.L. nr. 128/2020, în înțelesul art. 7 din Legea contenciosului administrativ.
Cum Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2020 a intrat în circuitul civil și
a produs efecte juridice, fiind comunicată la C.A.I.L. spre aprobare, aceasta nu
mai poate fi revocată de autoritatea emitentă.
Din punct de vedere al legalității:
Potrivit art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului
administrativ, actul administrativ nu mai poate fi revocat de autoritatea emitentă
dacă a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.
Pe cale de consecință, organizarea juridică a vieții sociale implică în mod
necesar asigurarea unei stabilități a raporturilor juridice instituite în baza
normelor juridice, iar în realizarea acestei stabilități, principiul irevocabilității

actelor administrative puse în executare sau a celor care au produs efecte
juridice este un principiu de aplicabilitate generală.
Astfel, prin consacrarea principiului irevocabilității actelor administrative
intrate în circuitul civil și care au produs efecte juridice, se limitează
posibilitatea organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a emis,
acesta putându-le revoca numai până în momentul în care actele administrative
nu și-au produs efectele. În situația în care acest principiu ar fi interpretat în
sensul solicitat de petent, s-ar ajunge la situația în care după ce actul
administrativ a fost executat ori a intrat în sfera altor raporturi juridice, inclusiv
în circuitul civil, producând alte efecte juridice, organul administrativ emitent
să-şi poată revoca actul, desfiinţând situaţiile juridice nou create, ceea ce este
inadmisibil, fiind contrar principiului stabilităţii raporturilor juridice şi ordinii de
drept.
Drept pentru care apreciez prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și
oportun.

Direcția Juridică și Administrație Publică,
C.j. Camelia RUSU

