
 

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 19.10.2020 

 
privind abrogarea unei hotărâri 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

 Examinând referatul de aprobare nr. 20476  din 19.10.2020 înaintat de către 
dna Roxana-Ioana Iorga - Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul 
de specialiate nr. 20478 din 19.10.2020 întocmit de către Serviciul Resurse 
Umane, Salarizare; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din 19.10.2020 dat de către 
Secretarul Municipiului Roman, avizul nr. ___ din 19.10.2020 al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul nr. ___ din 19.07.2020 al 
Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile art. 244 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum și ale art. 64 din Legea nr. 24/2000R privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

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. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă 
H.C.L. nr. 255/26.11.2018 privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru 
numirea și eliberarea din funcție a administratorului public precum și atribuțiile 
specifice postului de administrator public al Municipiului Roman. 
 

 Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ 

      Consilier,              Secretarul general al Municipiului Roman, 
 Daniela-Gabriela SUMAN                              Gheorghe CARNARIU 
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CABINET PRIMAR 
Nr. 20476 din 19.10.2020   

 

 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind abrogarea unei hotărâri 
  

             Prin H.C.L. nr. 255/2018 s-a aprobat criteriile, și procedurile  pentru 

numirea și eliberarea din funcție a administratorului public precum și atribuțiile 

specifice postului de administrator public al Municipiului Roman. Potrivit 

anexei la H.C.L. nr. 255/2018, ocuparea postului de administrator public al 

municipiului Roman se face prin concurs organizat potrivit prevederilor H.G. nr. 

286/2011. 

            După adoptarea hotărârii, la data de 03.07.2019 a intrat în vigoare O.U.G 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care prevede că  numirea în funcţie a 

administratorului public se face prin dispoziţia primarului, respectiv a 

preşedintelui consiliului judeţean. 

       Având în vedere faptul că O.U.G. nr. 57/2019 este un act normativ cu forță 

juridică superioară hotărârii de Consiliu local, pentru evitarea unor reglementări 

contrare, se impune abrogarea H.C.L. nr. 255/2018. 
 

Drept pentru care rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 

vot. 

 
 Proiectul de hotărâre, împreună cu referatul de aprobare va fi înaintat 

Serviciului resurse Umane, Salarizare în vederea întocmirii raportului de 

specialitate. 

 
Inițiator 

Viceprimar cu atribuții de Primar, 
Roxana-Ioana IORGA 
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SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE 
Nr. 20478 din 19.10.2020   
 

 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind abrogarea unei hotărâri 
  

 Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare întocmit de dna 

Roxana-Ionana Iorga, Viceprimar cu atribuții de Primar, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 Din punct de vedere al oportunității 

         Prin H.C.L. nr. 255/2018 s-a aprobat criteriile, și procedurile  pentru 

numirea și eliberarea din funcție a administratorului public precum și atribuțiile 

specifice postului de administrator public al Municipiului Roman. Potrivit 

anexei la H.C.L. nr. 255/2018, ocuparea postului de administrator public al 

municipiului Roman se face prin concurs organizat potrivit prevederilor H.G. nr. 

286/2011. 

            După adoptarea hotărârii, la data de 03.07.2019 a intrat în vigoare 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care prevede că  numirea în 

funcţie a administratorului public se face prin dispoziţia primarului, respectiv a 

preşedintelui consiliului judeţean. 

 Din punct de vedere al legalității 

          Potrivit art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă, „Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi 

reglementări de acelaşi nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea 

poate fi totală sau parţială”. 

          Cum O.U.G. nr. 57/2019 este un act normativ cu forță juridică superioară 

hotărârii de Consiliu local, pentru evitarea unor reglementări contrare, se impune 

abrogarea H.C.L. nr. 255/2018 

Drept pentru care apreciez prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și 

oportun și recomand adoptarea acestuia. 
  

S.R.U.S, 
Otilia GĂLĂȚEANU 


