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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 28.01.2021 

 
privind aprobarea componenței unor comisii 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

 Examinând referatul de aprobare nr. 4486 din 20.01.2021 înaintat de dl. 
Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate nr. 4792 din 21.01.2021 întocmit de Direcția Juridică și 
Administrație Publică; 
      Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.01.2021 dat de către 
Secretarul General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.01.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil nr. __ din __.01.2021 al Comisiei juridice;   
 În temeiul art. 129,  alin. (14), art. 139, art. 140 și art. 196, alin. (1), lit. 
„a” din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. (1) Se aprobă componența Comisiei pentru circulație din 
Municipiul Roman după cum urmează: 
 

1. Președinte: Arhitect Șef; 
2. Vicepreședinte: Reprezentant al aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Roman; 
3. Secretar: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Roman; 
4. Membru: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Roma; 
5. Membru: Director Direcția Poliția Locală Roman; 
6. Membru: reprezentant Poliția Municipală Roman; 
7. Membru: _____________ - consilier local; 
8. Membru: _____________- consilier local; 
9. Membru: _____________- consilier local. 
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 Art. 2. Se aprobă componența Comisiei pentru analizarea cererilor de 
repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, 
după cum urmează: 
 

1. Viceprimarul Municipiului Roman; 
2. Reprezentant DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO Roman; 
3. Reprezentant DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO Roman 
4. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman; 
5. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman; 
6. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman; 
7.  Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman; 
                                                                                                                                                                                                                

 Art. 3. Se aprobă componența Comisiei de Ordine Publică a 
Municipiului Roman, după cum urmează: 
 

1. Primarul Municipiului Roman; 
2. Viceprimarul Municipiului Roman; 
3. Secretarul Municipiului Roman; 
4. Reprezentant  Poliția Municipiului Roman; 
5. Director Direcția Poliția Locală Roman; 
6. _________ - consilier local; 
7. __________ - consilier local; 

 
 Art. 4. Se aprobă componența Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. 
din Municipiul Roman, după cum urmează: 
 

1. Președinte: Viceprimarul Municipiului Roman 
2. Membru: Director Direcția Economică; 
3. Membru: Arhitect Șef; 
4. Membru: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Roman; 
5. Membru: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Roman;; 
6. Membru: Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Roman;; 
7. Membru: Reprezentant Direcția municipal Locato Roman. 

 
 Art. 5. Se aprobă componența Comisiei pentru vânzarea terenurilor 
proprietate privată a Municipiului Roman, după cum urmează: 
 

1.  Viceprimarul Municipiului Roman; 
2. ___________– consilier local; 
3. ___________ – consilier local; 
4. Arhitect Șef; 
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5. Director Direcția de Impozite și Taxe Locale Roman; 
6. Director Direcția Econimică; 
7. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman; 
 

Art. 6 (1). Se aprobă componența Comisiei de avizare a cererilor privind 
organizarea adunărilor publice în municipiul Roman, după cum urmează: 

1. Primarul Municipiului Roman; 
2. Secretarul Municipiului Roman; 
3. Reprezentant Poliţia Municipiului Roman;                                           
4. Reprezentant Inspectorul Județean de Jandarmi Neamţ; 
5. Director Direcția Poliția Locală Roman. 

 

(2) Se aprobă numirea ca membrii supleanţi ai Comisiei de avizare a 
cererilor privind organizarea adunărilor publice în municipiul Roman, 
următoarele persoane: 

1. Reprezentant  Poliţia Municipiului Roman; 
2. Reprezentant Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Neamţ. 

 

 
Art. 7. Se aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism, în următoarea componenţă:                    
 

 1. membri de drept: 
-    Președinte: Viceprimarul municipiului Roman; 
- Secretar: Arhitect șef  
- Membru – Tudorache Gelu, arhitect, membru RUR 
- Membru – Florea Dan, membru RUR; 
- Membru – Haivas Mihai, arhitect, membru RUR; 
- Membru – Ciubotaru Andrei, arhitect, membru RUR; 
- Membru – Huțanu Magdalena, arhitect. 

 

2. membri supleanți: 
- Membru – Bogoi-Mahu-Rusin Nicolae, inginer constructor; 
- Membru– Dănilă Andreea Cătălina, arhitect; 
- Membru – Ciobanu Adrian, muzeograf – Complexul Muzeal 

Judeţean Neamţ. 
 
  Art. 8. Se desemnează reprezentantul Consiliului Local al municipiului 
Roman în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea 
imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Roman și 
date în administrarea instituțiilor publice de interes local, aflate în 
subordinea Consiliului Local, după cum urmează: 

-  Membru _________________- consilier local 
 

      Art. 9. Se aprobă componența Comisiei speciale pentru încheierea 
contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport 
public în regim taxi și în regim de închiriere, după cum urmează: 

1. __________- consilier local 
2. __________- consilier local 
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3. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Roman 

4. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Roman 

5. Reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Roman 

 
Art. 10. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 1 alin. 

(1), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) și alin. (2) și 
art. 9 și art. 10 din H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018, precum și art. 1 din  H.C.L. 
nr. 90 din 27.04.2018, așa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 249 din 
321.10.2019, precum și orice altă dispoziție contrară. 
 

Art. 11. Se împuternicește Primarul municipiului Roman, să nominalizeze, 
prin Dispoziție, reprezentanții aparatului de specialitate al municipiului Roman 
în comisiile menționate la art. 1-7 și 9 din prezenta hotărâre. 

 
Art. 12. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                              Secretarul general al municipiului Roman, 
        Teodora BACIU                                        Gheorghe CARNARIU 



 

                      

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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 PRIMAR 
Nr. 4486 din 20.01.2021 
 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței unor comisii 
 
 

Prin diferite hotârâri ale Consiliului Local al municipiului Roman au fost numiți 
reprezentanți ai autorității deliberative, precum și reprezentanți ai unor instituții publice 
(Poliție, Jandarmerie) în diferite comisii cu competențe specifice pe domenii de 
specialitate. În aceste comisii au fost nominalizate și  persoane care, la data constituirii 
acestora, aveau calitatea legală de consilieri locali ori făceau parte  din aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Roman. 
 În urma alegerilor locale din luna septembrie 2020, componența nominală a 
Consiliului Local s-a modificat, astfel încât se impune modificarea componenței acestor 
Comisii și nominalizarea noilor consilieri. 

Mai mult decât atât, cum unele persoane nu mai fac parte din aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Roman sau nu își mai desfășoară activitatea în 
cadrul altor instituții publice (Poliție, Jandarmerie, etc) ca urmare a ieșirii la pensie sau a 
transferării în cadrul altor structuri, pentru buna funcționare a comisiilor și pentru 
evitarea unor confuzii cu privire la componența lor, se impune înlocuirea acestora din 
comisiile în care aceștia au fost nominalizați și desemnarea unor noi reprezentanți. 

 

 Comisiile a căror componență urmează a fi modificată sunt următoarele: 
 

1. Comisia pentru circulație din municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. 172 
din 26.07.2018, cu modificpările și competările ulterioare; 

2. Comisia pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din 
fondul locativ al municipiului Roman aprobată prin H.C.L. 172 din 

26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Comisia specială pentru închirierea contractelor de atribuire în gestiune 

delegată a serviciului de transport public în regim taxi și în regim de 
închiriere aprobată prin H.C.L. 172 din 26.07.2018, cu modificările și 
completările ulterioare; 



 
4. Comisia de Ordine Publică a Municipiului Roman aprobată prin H.C.L. 172 

din 26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Roman aprobată 

prin H.C.L. 172 din 26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Comisia pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a municipiului 
Roman aprobată prin H.C.L. 172 din 26.07.2018, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7. Comisia de avizare a cererilor privind organizarea adunărilor publice în 
municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. 172 din 26.07.2018, cu modificările 
și completările ulterioare; 

8. Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism,  aprobată prin 
HCL 90 din 27.04.2018, modificată prin H.C.L. nr. 249 din 31.10.2019. 
 
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe prin vot. 
 
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.             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: DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 4792 din 21.01.2021 
 
 
 
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței unor comisii 
 

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 diferite hotârâri ale Consiliului Local al municipiului Roman au fost numiți 
reprezentanți ai autorității deliberative, precum și reprezentanți ai unor instituții publice 
(Poliție, Jandarmerie) în diferite comisii cu competențe specifice pe domenii de 
specialitate. În aceste comisii au fost nominalizate și  persoane care, la data constituirii 
acestora, aveau calitatea legală de consilieri locali ori făceau parte  din aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Roman. 
 În urma alegerilor locale din luna septembrie 2020, componența nominală a 
Consiliului Local s-a modificat, astfel încât se impune modificarea componenței acestor 
Comisii și nominalizarea noilor consilieri. 

Mai mult decât atât, cum unele persoane nu mai fac parte din aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Roman sau nu își mai desfășoară activitatea în 
cadrul altor instituții publice (Poliție, Jandarmerie, etc) ca urmare a ieșirii la pensie sau a 
transferării în cadrul altor structuri, pentru buna funcționare a comisiilor și pentru 
evitarea unor confuzii cu privire la componența lor, se impune înlocuirea acestora din 
comisiile în care aceștia au fost nominalizați și desemnarea unor noi reprezentanți. 

 

 Comisiile a căror componență urmează a fi modificată sunt următoarele: 
1. Comisia pentru circulație din municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. 172 

din 26.07.2018, cu modificpările și competările ulterioare; 



 
2. Comisia pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din 

fondul locativ al municipiului Roman aprobată prin H.C.L. 172 din 
26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Comisia specială pentru închirierea contractelor de atribuire în gestiune 
delegată a serviciului de transport public în regim taxi și în regim de 
închiriere aprobată prin H.C.L. 172 din 26.07.2018, cu modificările și 
completările ulterioare; 

4. Comisia de Ordine Publică a Municipiului Roman aprobată prin H.C.L. 172 
din 26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L. din municipiul Roman aprobată 
prin H.C.L. 172 din 26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Comisia pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a municipiului 
Roman aprobată prin H.C.L. 172 din 26.07.2018, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7. Comisia de avizare a cererilor privind organizarea adunărilor publice în 
municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. 172 din 26.07.2018, cu modificările 
și completările ulterioare; 

8. Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism,  aprobată prin 
HCL 90 din 27.04.2018, modificată prin H.C.L. nr. 249 din 31.10.2019. 
 
Din punct de vedere al legalității, proiectul întrunește condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe prin vot. 

 
 

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


