
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 31.03.2021 

 
privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 230/2019 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare  nr. 13696 din 23.02.2021 întocmit de 
către dnul Radu-Cătălin Curpăn – consilier local, precum și raportul de 
specialitate nr. 20440 din 17.03.2021 întocmit de către Biroului Administrație 

Publică și Relația cu Consiliul local; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.03.2021 dat de Secretarul 

General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2021 al 
Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism, precum și avizul 
favorabil nr. __ din __.03.2021 al Comisiei Juridice; 

Luând în considerare dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. „a” și „d” și alin. 3, 
lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 
1, lit. „a” din același act normativ;  
                            

HOTĂRĂŞTE:     
       

Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al 
municipiului Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230 /2019 se 
modifică și completează după cum urmează: 

 

- Aliniatul 1 al art. 6 se modifică și va avea următorul conținut: 
 

„ 1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre 

membrii săi, în prima ședință, pe o perioadă de 2 luni, care conduce ședințele 
consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se 

alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee) din 
Cod. ” 
 

- La art. 18 se introduce alineatul 9 care va avea următorul conținut: 
 

„În cazul ședințelor ordinare, ordinea de zi va conține din oficiu și 
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punctul <Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau viceprimarului.>” 

- Aliniatul 3 al art. 20 se modifică va avea următorul conținut: 
 

„Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către 

inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o 

solicită.” 
 

- Alin. 3  și 4 ale art. 27 se modifică și vor avea următorul conținut: 
 

„(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se 
transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, în scris până cel mai 

târziu la următoarea ședință a consiliului local.   
(4) În situația în care răspunsul nu poate fi transmis imediat, întrebările 

vor fi transmise și în format letric.” 
 

 Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 

     Consilier,                                Secretarul General al Municipiului Roman, 
    George-Dragoș BARCĂ                                    Gheorghe CARNARIU    
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 
nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local Roman 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 230 din 2019 s-a aprobat 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului 

Roman, în acord cu dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019. Ulterior, prin H.C.L. nr. 71 
din 26.03.2020 a fost reglementată, într-un mod mai detaliat, procedura 
desfășurării ședințelor Consiliului Local al municipiului Roman prin mijloace 
electronice. 

Pentru o mai bună punerea în aplicare a acestor dispozițiile legale, precum  
și pentru a facilita luarea unor hotărâri la nivel local, care trebuie aprobate de 
Consiliul Local, se impune completarea și modificarea Regulamentului după 

cum urmează: 
 

1. Municipiul Roman are 21 de consilieri locali. Conform Regulamentului 
actual, ședințele de Consiliu sunt conduse de un președinte de ședință, ales 

pentru maxim trei luni. Dintr-un simplu calcul matematic, reiese că cel puțin 

cinci consilieri locali nu ar mai îndeplini dreptul și obligația de a fi președinte de 

ședință în mandatul de patru ani. 
Având în vedere cele menționate mai sus, propun modificarea alin. 1 al 

art. 6 după cum urmează: 
 

„ 1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre 

membrii săi, în prima ședință, pe o perioadă de 2 luni, care conduce ședințele 
consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se 

alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee) din 
Cod. ” 
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2. Potrivit art. 27, alin. 2 din Regulament, consilierii locali pot adresa 

întrebări și interpelări primarului și/sau viceprimarului, iar conform art. 48, alin. 
1 din același regulament, aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, 
să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să 

acorde audiențe și să prezinte în consiliul local, o informare privind problemele 
ridicate la întâlnirea cu cetățenii. Pentru o mai bună colaborare executiv -
consilier local – cetățean, propun completarea art. 18 cu un nou alineat, alineat 9 
care va avea următorul cuprins : „În cazul ședințelor ordinare, ordinea de zi va 
conține din oficiu și punctul <Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau 

viceprimarului.>” 
 

3. Având în vedere statutul de municipiu al UAT Roman, sintagma 
„delegat sătesc” din art. 20, alin. 3 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Local al municipiului Roman este inoportună. Motiv 
pentru care propun eliminarea acesteia din articolul sus-menționat. Aliniatul 3 al 
art. 20 va avea următorul conținut: „Președintele de ședință este obligat să 

asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de 
hotărâre ori de câte ori acesta o solicită.” 

 
4. Alineatele 3 și 4 ale articolul 27 din Regulament reglementează  aceiași 

situație. Pentru a se înlătura această eroare, precum și pentru a preîntimpina 
anumite situații care ar întârzia răspunsul solicitat (sunt multe întrebări, 
reprezentantul compartimentului de resort nu este prezent la ședință și află 

despre întrebare după întocmirea procesului-verbal ședință, etc), propun ca 
alineatele sus-menționate să aibă următorul conținut : 

 

„(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se 
transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, în scris până cel mai 

târziu la următoarea ședință a consiliului local.   
(4) În situația în care răspunsul nu poate fi transmis imediat, întrebările 

vor fi transmise și în format letric.” 
        
Prezentul proiect va fi transmis Biroului Administrație Publică și Relația 

cu Consiliul local, în vederea întocmirii raportului de specialitate.  
 
 

Inițiator 
Consilier local, 

Radu-Cătălin CURPĂN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 
nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local Roman 
 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintat de dnul 
consilier local Radu-Cătălin Curpăn, am constatat că acestea îndeplinesc 

condițiile de oportunitate și legalitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 230 din 2019 s-a aprobat 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului 

Roman, în acord cu dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019. 
 Ulterior, prin H.C.L. nr. 71 din 26.03.2020 a fost reglementată, într-un mod 

mai detaliat, procedura desfășurării ședințelor Consiliului Local al municipiului 

Roman prin mijloace electronice. 
Pentru o mai bună punerea în aplicare a acestor dispozițiile legale, pentru a 

facilita luarea unor hotărâri la nivel local care trebuie aprobate de Consiliul Local, 
precum și pentru a se înlătura apariția unor situații neclare, se impune completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roman conform 
prezentului proiect de hotărâre. 
          

Din punct de vedere al legalității: 
 

Modificarea și completarea unui act administrativ se face printr-un act 
similar, iar competenta legala aparține emitentului actului. 
 De asemenea, se constată că acestea întrunesc 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. 

 
Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul local 

Adrian Mărgărit BURLACU 


