ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 27.08.2020
privind modificarea componenţei unor comisii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 16274 din 20.08.2020 iniţiat de către
dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atributii de primar, precum şi raportul
de specialitate nr.16286 din 21.08.2020 întocmit de către Birou administrație
publică și relația cu Consiliul local;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din 21.08.2020 dat de către
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 24.08.2020
al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul
favorabil nr. __ din 27.08.2020 al Comisiei juridice;
Având în vedere dispoziţiile art. 30 – 34 din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
Luând în considerare adresa nr. 10755/20.08.2020 înregistrată la Primăria
municipiului Roman sub nr. 16280/20.08.2020 transmisă de către Direcția de
Asistență Socială, precum și adresa nr. 16178/20.08.2020 a doamnei Stanciu
Carmen-Ernestina;
În temeiul dispoziţiilor art. 124 - 126, ale art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale
art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act
administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică articolul unic al H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016
privind alegerea comisiei de validare, după cum urmează:
 Comisia de validare:
- dna Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ;
- dnul Mircea BELOIU;
- dna Liliana CHELARIU;
- dna Carmen-Elena DIACONU;
- dnul Daniel-Laurenţiu VASILIU;
- dnul Ștefan-Grațian IACOB - membru supleant.

Art. 2. Se modifică anexa la H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, după
cum urmează:
 Comisia pentru buget-finanțe - 5 membri:
- dnul Adrian BOLEA;
- dna Iulia HAVRICI TOMŞA;
- dna Liliana CHELARIU;
- dnul Miluţă SCUTARU;
- dna Carmen-Elena DIACONU.

-

Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului - 5 membri:
dnul Bogdan-Costinel ANDRIEȘ
d-na Dana-Lăcrămioara PAIUŞ
dnul Nicolae Bogdan CURCUDEL
dnul Andrei FRON
dnul Daniel-Laurenţiu VASILIU.

Art. 3. Se modifică art. 2 - pct. 3, 5 și 6 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018,
care va avea următorul cuprins:
”Se aprobă componența Comisiei pentru analizarea cererilor de
repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman,
după cum urmează:
- pct. 3 Mioara COCEA: Serviciul Monitorizare, Servicii de Utilități Publice;
- pct. 5 Adriana MALEI: Direcția Locală de Evidență a Persoanelor;
- pct. 6 Corina-Ionela POPA: Șef Birou Juridic-Contencios;
Art. 4. Celelalte prevederi ale hotărârilor H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016,
H.C.L. nr. 155/2020, H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016 și H.C.L. nr.
172/26.07.2018 rămân neschimbate.
Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului
general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Daniela-Gabriela SUMAN

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 VICEPRIMAR
Nr. 16274 din 20.08.2020

REFERATUL DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei unei comisii
Prin H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 a fost aleasă Comisia
de validare care funcționează pe întreaga durată a mandatului
Consiliului local al municipiului Roman. Ulterior această a fost
modificată prin H.C.L. nr. 2 din 26.01.2017 și H.C.L. nr.
48/17.08.2020
Întrucât domnul Dragoș-Viorel Moroșanu şi-a pierdut
calitatea de consilier local pe a cărei listă a fost ales, și implicit
funcţia de consilier local și cea de membru al comisiei de
validare, pentru o bună funcţionare a acesteia se impune
nominalizarea doamnei Carmen-Elena Diaconu ca membru al
acestei comisii, comisie ce va avea următoarea componență:
 Comisia de validare:
- dna Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ;
- dnul Mircea BELOIU;
- dna Liliana CHELARIU;
- dna Carmen-Elena DIACONU;
- dnul Daniel-Laurenţiu VASILIU;
- dnul Ștefan-Grațian IACOB - membru supleant.
Prin H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016 au fost desemnaţi membrii comisiilor
de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al
Municipiului Roman.

Întrucât domnul George-Alexandru Bălan şi-a înaintat demisia din funcţia
de consilier local și implicit din cea de președinte al comisiei pentru bugetfinanțe pentru o bună funcţionare a acesteia, se impune nominalizarea domnului
Adrian Bolea ca membru al acestei comisii. Ca urmarea a pierderii calității de
membru pe a cărei listă a fost ales, domnul Dragoș-Viorel Moroșanu și-a pierdut
implicit calitatea de membru al comisiei pentru buget-finanțe iar pentru o bună
funcţionare a acesteia, se impune nominalizarea doamnei Carmen-Elena
Diaconu ca membru al acestei comisii, comisie ce va avea următoarea
componenţă:
 Comisia pentru buget-finanțe - 5 membri:
- dnul Adrian BOLEA;
- dna Iulia HAVRICI TOMŞA;
- dna Liliana CHELARIU;
- dnul Miluţă SCUTARU;
- dna Carmen-Elena DIACONU.
 Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului - 5 membri:
- dnul Bogdan-Costinel ANDRIEȘ
- d-na Dana-Lăcrămioara PAIUŞ
- dnul Nicolae Bogdan CURCUDEL
- dnul Andrei FRON
- dnul Daniel-Laurenţiu VASILIU
Prin adresa Direcției de Asistență Socială nr. 10755/20.08.2020, înregistrată
la Primăria municipiului Roman sub nr. 16280/20.08.2020, ni se solicită
modificarea articolului 2 – punctele 3 și 6 din cuprinsul H.C.L. nr.
172/26.07.2018 întrucât au survenit modificări ale denumirii structurilor din care
membrii de la punctele 3 și 6 fac parte.
Prin adresa nr. 16178/20.08.2020 doamna Carmen-Ernestina Stanciu
solicită înlocuirea sa din articolului 2 – punctul 5 din cuprinsul H.C.L. nr.
172/26.07.2018.
Comisia va avea următoarea componență:
- pct. 3 Mioara COCEA: Serviciul Monitorizare, Servicii de Utilități Publice;
- pct. 5 Adriana MALEI: Direcția Locală de Evidență a Persoanelor;
- pct. 6 Corina-Ionela POPA: Șef Birou Juridic-Contencios;
Drept pentru care rugăm d-nii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin
vot.
Prezentul proiect va fi transmis Biroului administrație publică și relația cu
Consiliul local, în vederea întocmirii raportului de specialitate.
Inițiator
Viceprimar cu atribuții de primar,
Ioana Roxana IORGA

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
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Emitent: Birou administrație publică și relația cu Consiliul local
Nr. 16286 din 21.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei unor comisii
Examinând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre înaintate de
către dna Ioana-Roxana Iorga - Viceprimar cu atribuții de primar, se constată
următoarele:
Din punct de vedere al oportunităţii:
Prin H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 a fost aleasă Comisia de validare care
funcționează pe întreaga durată a mandatului Consiliului local al municipiului
Roman. Ulterior această a fost modificată prin H.C.L. nr. 2 din 26.01.2017 și
H.C.L. nr. 48/17.08.2020
Întrucât domnul Dragoș-Viorel Moroșanu şi-a pierdut calitatea de
consilier local pe a cărei listă a fost ales, și implicit funcţia de consilier local și
cea de membru al comisiei de validare, pentru o bună funcţionare a acesteia se
impune nominalizarea doamnei Carmen-Elena Diaconu ca membru al acestei
comisii.
Prin H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016 au fost desemnaţi membrii comisiilor
de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al
Municipiului Roman.
Întrucât domnul George-Alexandru Bălan şi-a înaintat demisia din funcţia
de consilier local și implicit din cea de președinte al comisiei pentru bugetfinanțe pentru o bună funcţionare a acesteia, se impune nominalizarea domnului
Adrian Bolea ca membru al acestei comisii. Ca urmarea a pierderii calității de
membru pe a cărei listă a fost ales, domnul Dragoș-Viorel Moroșanu și-a pierdut
implicit calitatea de membru al comisiei pentru buget-finanțe iar pentru o bună
funcţionare a acesteia, se impune nominalizarea doamnei Carmen-Elena
Diaconu.
Prin adresa Direcției de Asistență Socială nr. 10755/20.08.2020,
înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 16280/20.08.2020, ni se
solicită modificarea articolului 2 – punctele 3 și 6 din cuprinsul H.C.L. nr.
172/26.07.2018 întrucât au survenit modificări ale denumirii acestora.

Prin adresa nr. 16178/20.08.2020 doamna Carmen-Ernestina Stanciu
solicită înlocuirea sa din articolul 2 – punctul 5 din cuprinsul H.C.L. nr.
172/26.07.2018.
Din punct de vedere al legalităţii:
 Articolele art. 30 – 34 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
 Articolele 124-126 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Secţiunea a 2-a – „Organizarea Consiliului local”;
De asemenea, se constată că sunt întrunite condiţiile de fond, formă şi
legalitate cerute de Legea nr. 24/2000R privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, precum şi cele ale art. 129, alin. 1, 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, motiv pentru care acordăm aviz
favorabil.

B.A.P.R.C.L.,
Adrian Mărgărit BURLACU

