
 

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   

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. __ din 28.04.2021 

 
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT” in 
vederea  exercitarii votului 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
Examinând referatul de aprobare nr. 31570 din 26.04.2021 înaintat de către 

Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum si raportul de 
specialitate nr. 31813 din 27.04.2021 întocmit de către Direcția Tehnica si 
Investiții; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din 27.04.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 28.04.2021 
al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul nr. __ 
din 28.04.2021 al Comisiei juridice; 

Având în vedere convocatorul transmis de A.D.I. ECONEAMȚ pentru 
ședința A.G.A. din data de 29.04.2021, ora 1400, înregistrat la Primăria 
municipiului Roman cu nr. 31551/26.04.2021; 

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutiv – cadru si a Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Ținând cont de prevederile art. 129, alin. 2, lit. „d” si alin. 7,  lit. n) din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 139 , ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. a) din  
același act normativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

           Art. 1. Se  acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman, să 
voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”ECONEAMT”, în numele şi 
pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, împotriva aprobării 



 

Regulamentului de organizare și funcționare  și a organigramei  Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”. 

 

          Art. 2. În situația în care reprezentantul municipiului Roman se afla în 
imposibilitatea exercitării mandatului încredințat,  devin incidente prevederile art. 
3 din H.C.L. nr. 42/2021, cu modificările ulterioare. 
 
 

Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta 
hotărâre A.D.I. AQUA Neamț, precum și autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ  
                 Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman,         
      George-Dragoș BARCĂ                               Gheorghe CARNARIU 



 

                         

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: CABINET PRIMAR   
Nr. 31570 din 26.04.2021 
 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMȚ” în vederea  

exercitării votului 
 

Prin adresa nr. 188/2021, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu 
nr. 31551/26.04.2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ a 
convocat membrii Adunării Generale pentru data de 29.04.2021, ora 14.00, în 
vederea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, prin înființarea unui post de Director 
executiv adjunct în cadrul Asociației, aflat în subordinea Directorului executiv. 

Analizând propunerea înaintată de A.D.I ECONEAMȚ, se constată 
următoarele: 

În prezent, în Regulamentul de Organizare și funcționare al A.D.I. 
ECONEAMȚ și în organigramă se prevede doar funcția de director executiv, care 
are în subordine următoarele compartimente: 

- Compartiment juridic-secretariat/relații publice (2 posturi); 
- Compartiment financiar-contabil și resurse umane (1post); 
- Compartiment tehnic/monitorizare contracte (1 coordonator 

compartiment și 4 posturi specialist tehnic-monitorizare). 
 

Având în vedere schema relativ mică de personal aflată în acest moment în 
subordinea Directorului executiv, nu se justifică înființarea unui post de Director 
executiv adjunct. Mai mult decât atât, analizând noua organigrama transmisă spre 
aprobare de A.D.I. ECONEAMȚ, se constată că, în urma înființării acestui nou 
post, ar rămâne în subordinea directă a Directorului Executiv doar 
Compartimentul juridic-secretariat/relații publice (2 posturi), urmând ca celelalte 
compartimente (financiar-contabil și resurse umane, precum și compartimentul 
tehnic-monitorizare) să treacă în subordinea Directorului executiv adjunct. 



 

Or, A.D.I. ECONEAMȚ nu arată în concret în ce măsură  înființarea  noului 
post de Director executiv adjunct ar conduce la fluidizarea și imbunătățirea 
activității desfășurată de Asociație. 

Separat de aceste aspecte, înființarea noului post ar conduce în mod 
inevitabil la mărirea cheltuielilor acestei instituții și implicit la creșterea cotizației 
fiecărei unități administrativ teritoriale membră a Asociației. 

 
             În aceste condiții,  este necesara acordarea unui mandat reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Roman in cadrul A.D.I. „ECONEAMȚ”, pentru 
a vota împotriva  propunerii de modificare a Regulamentului de organizare și 
funcționare și a organigramei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, prin 
înființarea unui post de Director executiv adjunct în cadrul Asociației, aflat în 
subordinea Directorului executiv. 
 

Față de cele expuse, rog dnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 
vot. 

 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite 

către Direcția Tehnică și de Investiții în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 
 

Inițiator 
Primarul municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                         

MUNICIPIUL ROMAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMȚ” în vederea  

exercitării votului 
 

 
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 adresa nr. 188/2021, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu 
nr.,31551/26.04.2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ a 
convocat membrii Adunării Generale pentru data de 29.04.2021, ora 14.00, în 
vederea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, prin înființarea unui post de Director 
executiv adjunct în cadrul Asociației, aflat în subordinea Directorului executiv. 

 

Analizând propunerea înaintată de A.D.I. ECONEAMȚ, se constată 
următoarele: 

În prezent, în Regulamentul de Organizare și funcționare al A.D.I. 
ECONEAMȚ și în organigramă se prevede doar funcția de director executiv, care 
are în subordine următoarele compartimente: 

- Compartiment juridic-secretariat/relații publice (2 posturi); 
- Compartiment financiar-contabil și resurse umane (1post); 
- Compartiment tehnic/monitorizare contracte (1 coordonator 

compartiment și 4 posturi specialist tehnic-monitorizare). 
 

Având în vedere schema relativ mică de personal aflată în acest moment în 
subordinea Directorului executiv, nu se justifică înființarea unui post de Director 



 

executiv adjunct. Mai mult decât atât, analizând noua organigrama transmisă spre 
aprobare de A.D.I. ECONEAMȚ, se constată că, în urma înființării acestui nou 
post, ar rămâne în subordinea directă a Directorului Executiv doar 
Compartimentul juridic-secretariat/relații publice (2 posturi), urmând ca celelalte 
compartimente (financiar-contabil și resurse umane, precum și compartimentul 
tehnic-monitorizare) să treacă în subordinea Directorului executiv adjunct. 

Or, A.D.I. ECONEAMȚ nu arată în concret în ce măsură  înființarea  noului 
post de Director executiv adjunct ar conduce la fluidizarea și imbunătățirea 
activității desfășurată de Asociație. 

Separat de aceste aspecte, înființarea noului post ar conduce în mod 
inevitabil la mărirea cheltuielilor acestei instituții și implicit la creșterea cotizației 
fiecărei unități administrativ teritoriale membră a Asociației. 

 

Din punct de vedere al legalității 
 

Potrivit art. 16 alin. (2) lit. „f” din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ, „Atribuţiile 

adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt: f) aprobarea 

organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării 

aparatului tehnic al Asociaţiei, şi, dacă este cazul, a comisiilor”. 
 
Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun 

și recomand adoptarea acestuia. 
 

 
Direcția Tehnică și de Investiții, 

Director executiv adjunct,  
Ovidiu BOJESCU 


