
 

           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 26.11.2020 
 

privind revocarea H.C.L. nr. 45 din 06.03.2020 
 

 Examinând referatul de aprobare nr. 22493 din 17.11.2020 înaintat de dl. 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate nr. 22594/18.11.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație 
Publică; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.11.2020 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.11.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil nr. __ din __.11.2020 al Comisiei juridice;   
 Luând în considerare prevederile art. 22^1 din O.U.G. nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, precum și alin. (6) din Lega nr. 554/2004 - Legea 
contenciosului administrativ;  
 În temeiul art. 129,  alin. (14) și al 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr.  
57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 
45 din 06.03.2020 privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean 
Neamț a unui sector de drum - Artera Ocolitoare Roman Est - DJ 207A, în 
vederea reabilitarii. 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Secretarul General al Municipiului Roman. 

 

Art. 3. Prezenta  hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al 
municipiului Roman,  Instituției Prefectului - Județul Neamț precum și altor 
autorități sau persoane interesate. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
             Consilier,                                     Secretarul general al municipiului Roman,           
     Teodora BACIU                                                 Gheorghe CARNARIU                                               
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Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 22493 din 17.11.2020  
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind revocarea  H.C.L. nr. 45 din 06.03.2020 

 
 

Prin H.C.L. nr. 45/06.03.2020 s-a aprobat transmiterea în administrarea 
Consiliului Județean Neamț a unui sector de drum - Artera Ocolitoare Roman 
Est- DJ 207A,  în vederea reabilitării. Adoptarea hotărârii de Consiliu Local s-a 
realizat ca urmare a solicitării publice lansată de Președintele Consiliului 
Județean Neamț, privind transmiterea acestui obiectiv și disponibilitatea acestuia 
privind reabilitarea drumului. 

După adoptarea hotărârii,  prin adresa nr. 13388/10.07.2020 Instituția 
Prefectului- Județul Neamț ne-a adus la cunoștință demararea procedurii 
prealabile împotriva H.C.L. nr. 45/06.03.2020, pe motiv că au fost încălcate 
prevederile art. 22^1 alin. (3) din O.U.G.nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
în condițiile în care, pe de o parte,  nu există acordul UAT SAGNA și UAT 
CORDUN privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean a 
suprafețelor de teren aflate în proprietatea acestor unități administrativ 
teritoriale, iar pe de altă parte, nu există o solicitare scrisă expresă din partea 
Consiliului Județean Neamț pentru preluarea în administrare a sectorului de 
drum Artera Ocolitoare Roman Est- DJ 207A. 
 Urmare a acestei adrese, în urma demersurilor efectuate, prin adresa nr. 
13388/03.08.2020 s-a comunicat Instituției Prefectului – jud. Neamț adresa nr. 
4381/27.07.2020 a Comunei Sagna prin care unitatea administrativ teritorială și-
a dat acordul cu privire la transmiterea în administrarea Consiliului Județean 
Neamț a terenurilor cu nr. cadastrale 50018, 50976, 52855, 52873, 52846 și 
53512. De asemenea, a fost transmisă și H.C.L. nr. 66/30.07.2020 a Comunei 
Cordun prin care s-a aprobat darea în administrarea Consiliului județean Neamț 
a unor suprafețe de teren situate în extravilanul satului Cordun, cu nr. cadastrale 
52801, 52802, 52803, 52804 și 55020. 

Separat de aceste demersuri efectuate, prin adresa nr. 14164/22.07.2020, 
s-a solicitat Consiliului Județean Neamț să transmită municipiului Roman 



 
solicitarea scrisă și expresă a acestei instituții cu privire la transmiterea 
sectorului de drum de către în administrarea Consiliului Județean, adresă la care, 
însă demersul nostru a rămas fără rezultat. 

Astfel, deși Președintele Consiliului Județean Neamț a declarat public, în 
nenumărate rânduri, în mass media, faptul că se angajează să reabiliteze Centura 
Est a Romanului, în cel mai scurt timp, din momentul în care o va primi în 
administrarea CJ Neamț, în prezent se refuză preluarea drumului. 

În aceste condiții, la data de 09.11.2020, Instituția Prefectului a revenit cu 
solicitarea de revocare a H.C.L. 45/2020, motivat de lipsa acordului Consiliului 
Județean Neamț de preluare în administrare a sectorului de drum - Artera 
Ocolitoare Roman Est - DJ 207A,  în vederea reabilitării. 

Având în vedere faptul că disponibilitatea Consiliului Județean Neamț de 
a prelua în administrare sectorul de drum transmis prin H.C.L. nr. 45/2020 s-a 
redus doar la declarațiile din mass-media ale Președintelui acestei instituții, fără 
a fi însoțite și de solicitarea scrisă și expresă a acestei instituții cu privire la 
darea în administrare,  iar în lipsa acestei solicitări, sectorul de drum nu poate fi 
transmis în administrare, se impune revocarea H.C.L. nr. 45/2020. 

 
Proiectul de hotărâre, împreună cu prezentul referat de aprobare va fi 

înaintat Direcției Juridice și Administrație Publică în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 

 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind revocarea  H.C.L. nr. 45 din 06.03.2020 

 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintat de dnul 
Leonard Achiriloaei, primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
  

Din punct de vedere al oportunității 
 

Prin H.C.L. nr. 45/06.03.2020 s-a aprobat transmiterea în administrarea 
Consiliului Județean Neamț a unui sector de drum - Artera Ocolitoare Roman 
Est - DJ 207A,  în vederea reabilitării. Adoptarea hotărârii de Consiliu Local s-a 
realizat ca urmare a solicitării publice lansată de Președintele Consiliului 
Județean Neamț, privind transmiterea acestui obiectiv și disponibilitatea acestuia 
privind reabilitarea drumului. 

După adoptarea hotărârii,  prin adresa nr. 13388/10.07.2020 Instituția 
Prefectului - Județul Neamț ne-a adus la cunoștință demararea procedurii 
prealabile împotriva H.C.L. nr. 45/06.03.2020, pe motiv că au fost încălcate 
prevederile art. 22^1, alin. (3) din O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, în condițiile în care, pe de o parte,  nu există acordul UAT SAGNA 
și UAT CORDUN privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean a 
suprafețelor de teren aflate în proprietatea acestor unități administrativ 
teritoriale, iar pe de altă parte, nu există o solicitare scrisă expresă din partea 
Consiliului Județean Neamț pentru preluarea în administrare a sectorului de 
drum Artera Ocolitoare Roman Est - DJ 207A. 
 Urmare a acestei adrese, în urma demersurilor efectuate, prin adresa nr. 
13388/03.08.2020 s-a comunicat Instituției Prefectului – jud. Neamț adresa nr. 
4381/27.07.2020 a Comunei Sagna prin care unitatea administrativ teritorială și-
a dat acordul cu privire la transmiterea în administrarea Consiliului Județean 
Neamț a terenurilor cu nr. cadastrale 50018, 50976, 52855, 52873, 52846 și 
53512. De asemenea, a fost transmisă și H.C.L. nr. 66/30.07.2020 a Comunei 
Cordun prin care s-a aprobat darea în administrarea Consiliului județean Neamț 



 
a unor suprafețe de teren situate în extravilanul satului Cordun, cu nr. cadastrale 
52801, 52802, 52803, 52804 și 55020. 

Separat de aceste demersuri efectuate, prin adresa nr. 14164/22.07.2020, 
s-a solicitat Consiliului Județean Neamț să transmită municipiului Roman 
solicitarea scrisă și expresă a acestei instituții cu privire la transmiterea 
sectorului de drum de către în administrarea Consiliului Județean, adresă la care, 
însă demersul nostru a rămas fără rezultat. 

În aceste condiții, la data de 09.11.2020, Instituția Prefectului a revenit cu 
solicitarea de revocare a H.C.L. nr. 45/2020, motivat de lipsa acordului 
Consiliului Județean Neamț de preluare în administrare a sectorului de drum -
Artera Ocolitoare Roman Est - DJ 207A,  în vederea reabilitării. 

 
Din punct de vedere al legalității 
Potrivit art. 22^1 din OUG 43/1997 privind regimul drumurilor, „Pentru 

realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate 

în intravilanul/extravilanul unor localităţi pot fi preluate temporar în 

administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, 

cu acordul administratorului drumului.” 
Mai mult decât atât, potrivit art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, un act administrativ poate fi revocat de autoritatea 
emitentă dacă acesta nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice. 

Principiul revocabilităţii apare ca un efect firesc al trăsăturilor actului 
administrativ, autoritatea emitentă fiind în măsura să-şi retracteze actul când 
situaţia de fapt o impune. 

Efectele juridice ale revocării constau în aceea că din momentul revocării, 
actul administrativ de autoritate nu mai produce efectele juridice pentru care a 
fost adoptat sau emis. 

Cum în lipsa solicitării Consiliului Județean Neamț H.C.L. nr. 45/2020 nu 
își poate produce efectele în vederea cărora a fost adoptată, se impune revocarea 
acesteia. 
 

 Față de cele ce preced, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și 
oportun și recomand adoptarea acestuia. 
 
  

Director D.J.A.P., 
c.j. Camelia RUSU 


