
 

           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 __.12.2020 
 

privind revocarea H.C.L. nr. 129 din 26.06.2020 
 

 Examinând referatul de aprobare nr. 24043 din 08.12.2020 înaintat de 
dnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate nr. 24044 din 08.12.2020 întocmit de Direcția Juridică și 
Administrație Publică; 
   Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.12.2020 dat de către 
Secretarul General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.12.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil nr. __ din __.12.2020 al Comisiei juridice;   
 Luând în considerare prevederile art. 1, alin. (6) din Lega nr. 554/2004, 
legea contenciosului administrativ; 
 În temeiul art. 129,  alin. (14), art. 139, art. 140, alin. 1 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. 
129 din 26.06.2020, privind punerea în aplicare a sancțiunilor corespunzătoare, 
ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare a Agenției Naționale 
de Integritate nr. 29376/G/II/12.07.2016, cu privire la încălcarea regimului 
juridic al incompatibilităților de către dlui Lucian-Ovidiu Micu - în calitate de 
consilier local/viceprimar al Municipiului Roman. În aceste condiții, prin actul 
administrativ menționat, s-a constatat, printre altele, faptul că a intervenit 
prescripția răspunderii civile, administrative și disciplinare pentru starea de 
incompatibilitate reținută prin Raportul de evaluare nr. 29376/G/II/12.07.2016 al 
Agenției Naționale de Integritate, stare de incompatibilitate în care s-a găsit 
domnul Lucian-Ovidiu Micu în mandatul de viceprimar 2012-2016. 
 

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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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 129 din 26.06.2020 
 

Prin H.C.L. nr. 129/26.06.2020 s-a aprobat punerea în aplicare a sancțiunilor 
corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare a Agenției 
Naționale de Integritate nr. 29376/G/II/12.07.2016, cu privire la încălcarea regimului juridic al 
incompatibilităților de către dlui Lucian-Ovidiu Micu - în calitate de consilier local/viceprimar 
al Municipiului Roman. În aceste condiții, prin actul administrativ menționat, s-a constatat, 
printre altele, faptul că a intervenit, în conformitate cu dispozițiile art. 25, alin. (5) din Legea 
nr. 176/2010, prescripția răspunderii civile, administrative și disciplinare pentru starea de 
incompatibilitate reținută prin Raportul de evaluare nr. 29376/G/II/12.07.2016 al Agenției 
Naționale de Integritate, stare de incompatibilitate în care s-a găsit domnul Lucian-Ovidiu 
Micu în mandatul de viceprimar 2012-2016. 
 După adoptarea Hotărârii de Consiliu Local, prin acțiunea ce face obiectul dosarului 
nr. 1332/103/2020 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Instituția Prefectului județului Neamț a 
solicitat anularea actului administrativ, pe motiv că acesta a fost adoptat cu depășirea 
competenței materiale stabilită de legiuitor în sarcina Consiliului Local Roman, în condițiile în 
care competența de a constatat și sancționa o eventuală stare de incompatibilitate a unul ales 
local aparține Prefectului, iar nu Consiliului Local. 
 Astfel, la data de 03.08.2020, Instituția Prefectului județului Neamț a emis Ordinul nr. 
308/03.08.2020 privind încetarea, înainte de termen, a mandatului de Primar al dlui Lucian-
Ovidiu Micu, actul administrativ fiind comunicat municipiului Roman la data de 06.08.2020. 
 Având în vedere faptul că hotărârea de Consiliu Local nr. 129/26.06.2020 nu și-a 
produs efectele în vederea cărora a fost adoptată, mandatul de Primar al dlui Lucian-Ovidiu 
Micu încetând, înainte de termen, ca urmare a emiterii Ordinul Prefectului nr. 308/03.08.2020, 
iar în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020 a fost ales ca Primar al municipiului 
Roman dnul Leonard Achiriloaei, se impune revocarea H.C.L. nr. 129/2020. 
 

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 



 

                    

  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: Direcția Juridică și Administrație Publică 
Nr. 24044 din 08.12.2020  
 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 129 din 26.06.2020 
 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintate de dnul 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 
îndepinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 
Din punct de vedere al oportunității  
Prin H.C.L. nr. 129/26.06.2020 s-a aprobat punerea în aplicare a 

sancțiunilor corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de 
evaluare a Agenției Naționale de Integritate nr. 29376/G/II/12.07.2016, cu 
privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dlui 
Lucian-Ovidiu Micu - în calitate de consilier local/viceprimar al Municipiului 
Roman. În aceste condiții, prin actul administrativ menționat, s-a constatat, 
printre altele, faptul că a intervenit prescripția răspunderii civile, administrative 
și disciplinare pentru starea de incompatibilitate reținută prin Raportul de 
evaluare nr. 29376/G/II/12.07.2016 al Agenției Naționale de Integritate, stare de 
incompatibilitate în care s-a găsit domnul Lucian-Ovidiu Micu în mandatul de 
viceprimar 2012-2016. 
 După adoptarea Hotărârii de Consiliu Local, prin acțiunea ce face obiectul 
dosarului nr. 1332/103/2020 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Instituția 
Prefectului județului Neamț a solicitat anularea actului administrativ, pe motiv 
că acesta a fost adoptat cu depășirea competenței materiale stabilită de legiuitor 
în sarcina Consiliului Local Roman, în condițiile în care competența exclusivă 
de a constata și sancționa o eventuală stare de incompatibilitate a unul ales local 
aparține Prefectului, iar nu Consiliului Local. 
 Astfel, la data de 03.08.2020, Instituția Prefectului județului Neamț a emis 
Ordinul nr. 308/03.08.2020 privind încetarea, înainte de termen, a mandatului de 
Primar al dlui Lucian-Ovidiu Micu, actul administrativ fiind comunicat 
municipiului Roman la data de 06.08.2020. 



 
 
 Din punct de vedere al legalității 
 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. 
 Efectele hotărârii de Consiliu Local nr. 129/26.06.2020 au fost 
suspendate de drept ca urmarea a introducerii actiunii in anulare de catre 
Instituția Prefectului Neamț.            
            Mai mai mult decat atat, aceasta nu și-a produs efectele în vederea cărora 
a fost adoptată, mandatul de Primar al dlui Lucian-Ovidiu Micu încetând, înainte 
de termen, ca urmare a emiterii Ordinul Prefectului nr. 308/03.08.2020, iar în 
urma alegerilor locale din data de 27.09.2020 a fost ales ca Primar al 
municipiului Roman dnul Leonard Achiriloaei, se impune revocarea H.C.L. nr. 
129/2020. 
 

 
Director Direcția Juridică și Administrație Publică,  

C.j. Camelia RUSU 


