
  

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. 35/11.02.2021 privind aprobarea înființării 
Târgului auto săptămânal și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare  

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

 Examinând referatul de aprobare nr. 12206  din 17.02.2021 înaintat de dnul 
Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate nr. 12414 din 18.02.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație 
Publică; 
  Văzând avizul pentru legalitate nr.     din      .2021 dat de către Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr.      din       .2021 al Comisiei 
pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr.  
din         .2021 al Comisiei juridice;   

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Județului Neamț nr. 2208 
din 16.02.2021, înregistrată la sediul instituției noastre nr. 12217/17.02.2021; 
  În temeiul art. 129, art. 139, art. 140, alin. (1) precum și al art. 196, alin. (1), 
lit. „a” din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 35 din 11.02.2021 și a 
Regulamentului anexă, în sensul că, în tot cuprinsul hotărârii și a 
Regulamentului anexă, sintagma de “târg auto” se va înlocui cu cea de  
“expoziție spre vânzare a unor mijloace de transport”. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 35 din 11.02.2021, rămân 
neschimbate. 

 

  Art. 3. 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. 12206  din 17.02.2021 
 

 
 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/11.02.2021, 
privind aprobarea înființării Târgului auto săptămânal și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare  
 

Prin H.C.L. nr. 35/11.02.2021, s-a aprobat înființarea târgului auto săptămânal, 
precum și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. 

După adoptarea hotărârii și transmiterea acesteia către Instituția Prefectului – 
Județul Neamt în vederea exercitării controlului de legalitate, prin adresa nr. 
2208/16.02.2021, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Roman sub nr. 
12217/17.02.2021, această instituție ne-a comunicat necesitatea identificării unei alte 
forme de organizare a acestei activități, în vederea respectării prevederilor legale în 
contextul pandemiei de Covid-19. 

În aceste condiții, se impune corelarea H.C.L. nr. 35/11.02.2021 cu 
reglementările legislative în materie privind combaterea și prevenirea efectelor 
pandemiei de Covid-19 și înlocuirea sintagmei de “târg auto” din cuprinsul H.C.L. nr. 
35/11.02.2021 și din Regulamentul anexă, cu cea de “expoziție spre vânzare a unor 
mijloace de transport”, conform recomandării Instituției Prefectului Județului Neamț. 
 

Luând în considerare 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 
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Emitent: DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 12414 din 18.02.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/11.02.2021, 
privind aprobarea înființării Târgului auto săptămânal și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare 
 
 
 

Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintat de d-nul 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

Prin HC.L. nr. 35/11.02.2021, s-a aprobat înființarea târgului auto săptămânal, 
precum și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. 

După adoptarea hotărârii și transmiterea acesteia către Instituția Prefectului – 
Județul Neamt în vederea exercitării controlului de legalitate, prin adresa nr. 
2208/16.02.2021, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Roman sub nr. 
12217/17.02.2021, această instituție ne-a comunicat necesitatea identificării unei alte 
forme de organizare a acestei activități, în vederea respectării prevederilor legale în 
contextul pandemiei de Covid-19. 

În aceste condiții, se impune corelarea H.C.L. nr. 35/11.02.2021 cu 
reglementările legislative în materie privind combaterea și prevenirea efectelor 
pandemiei de Covid-19 și înlocuirea sintagmei de “târg auto” din cuprinsul H.C.L. nr. 
35/11.02.2021 și din Regulamentul anexă, cu cea de “expoziție spre vânzare a unor 
mijloace de transport”, conform recomandării Instituției Prefectului Județului Neamț. 

 

Din punct de vedere al legalității 
Se constată că proiectul întrunește condiţiile de fond, formă, necesitate, 

oportunitate,  motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
Potrivit principiului simetriei actelor juridice, se impune modificarea H.C.L. nr. 

35/11.02.2021 și a Regulamentului anexă, printr-un act similar, respectiv tot printr-o 
Hotărâre de Consiliu Local. 
  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 


