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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 25.02.2021 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 93/10.07.2008, privind aprobarea 
listei stațiilor și a terenurilor aferente din proprietatea privată a 

municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 68/2008 și desemnarea reprezentanților consiliului 

local în comisia de vânzare a spațiilor medicale  
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

 Examinând referatul de aprobare nr. 11515  din 15.02.2021 înaintat de 
dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate nr. 11581 din 16.02.2021 întocmit de Direcția Juridică și 
Administrație Publică; 
  Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.02.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.02.2021 
al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul 
favorabil nr. __ din __.02.2021 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. Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 și 
modificat prin H.C.L. nr. 239/31.10.2017, care va avea următorul conținut :  

  

“Art. 2. Se desemnează reprezentanți ai consiliului local în comisia de 

vânzare a spațiilor medicale, următoarele persoane :  

- Membru : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Consilier Local; 

- Membru : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Consilier Local; 

- Supleant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Consilier Local.  

 
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 și 

modificat prin H.C.L. nr. 239/31.10.2017, care va avea următorul conținut :  
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“Art. 3. Se desemnează reprezentanți ai consiliului local în comisia de 

contestații, următoarele persoane :  

-Membru : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ _ - Consilier Local; 

-Membru : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Consilier Local; 

-Supleant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Consilier Local.  

  

         Art. 3. Se împuternicește Primarul municipiul Roman să nominalizeze prin 
Dispoziție, reprezentanții aparatului de specialitate al Municipiului Roman în 
comisiile menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.  

 
Art. 4. Celelalte prevederile ale H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 așa cum a 

fost modificată prin H.C.L. nr. 239/31.10.2017, rămân neschimbate.  
 

  Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 
general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ 

           Consilier,                                   Secretarul general Municipiului Roman, 
 George-Dragoș BARCĂ                                   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. 11515 din 15.02.2021 
 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/10.07.2008, privind 
aprobarea listei stațiilor și a terenurilor aferente din proprietatea privată a 

municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
68/2008 și desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a 

spațiilor medicale  
 
 

Prin H.C.L. nr. 93/10.07.2008, modificată prin H.C.L. nr. 239/31.10.2017 a fost  
aprobată lista stațiilor și a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului 
Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008. 

 Prin aceeași hotărâre de consiliu local au fost desemnați reprezentanții consiliului 
local atât în comisia de vânzare a spațiilor medicale, cât și în comisia de contestații.  

La momentul adoptării acestei horătâri de consiliu local, persoanele nominalizate 
în aceste comisii dețineau calitatea 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. 

 

 Comisiile a căror componență urmează a fi modificată, sunt următoarele: 
          1. Comisia de vânzare a spațiilor medicale; 
          2. Comisia de contestații.  
 

Având în vedere aceste aspecte, 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. 11581 din 16.02.2021 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/10.07.2008, modificată 
prin H.C.L. nr. 239/31.10.2017 privind aprobarea listei stațiilor și a terenurilor 

aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 și desemnarea reprezentanților 

consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor medicale  

 
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. 93/10.07.2008, modificată prin H.C.L. nr. 239/31.10.2017, a 
fost  aprobată lista stațiilor și a terenurilor aferente din proprietatea privată a 
municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008. 

 Prin aceeași hotărâre de consiliu local au fost desemnați reprezentanții 
consiliului local atât în comisia de vânzare a spațiilor medicale, cât și în comisia de 
contestații.  

La momentul adoptării acestei horătâri de consiliu local, persoanele 
nominalizate în aceste comisii dețineau calitatea 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. 

 

 Comisiile a căror componență urmează a fi modificată, sunt următoarele: 
          1. Comisia de vânzare a spațiilor medicale; 
          2. Comisia de contestații.  

 

Din punct de vedere al legalității 
 

Se constată că sunt respectate prevederile 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. 

 

Față de cele expuse, apreciem prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și 
oportun și recomandăm adoptarea acestuia. 
  

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


