
 

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 22.04.2021 

 
privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul unor 

hotărâri 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 28665 din 14.04.2021 înaintat de către 

Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum si raportul de 

specialitate nr. 29065 din 15.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică și 

Administrație Publică; 

Văzând avizul pentru legalitate  nr. _____ din __.04.2021 al Secretarului 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.04.2021 al 

Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism și avizul favorabil nr. 

___ din __.04.2021 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 - Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice, precum și prevederile art. 442 C. proc. 

Civ; 
In temeiul art. 129, alin. 2), lit. „e”, ale art. 139, ale art. 140, precum si ale 

art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

           Art. 1. Se  aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 din H.C.L. 

8/2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea 

Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I. “AQUA NEAMȚ, în sensul că se 

înlocuiește noțiunea de „Consiliu de administrație” cu cea de „Consiliu 
director”. 
  

Art. 2. Se  aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul  art. 3 H.C.L. 

nr. 42/2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO NEAMȚ”, 

în sensul că se înlocuiește noțiunea de „Consiliu de administrație” cu cea de 

„Consiliu director”. 



 
 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 8/2021 și H.C.L. nr. 42/2021 

rămân neschimbate. 

 

Art. 4. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta 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. 28665 din 14.04.2021 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul unor 
hotărâri 

 
Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Roman nr. 8/2021 și nr. 

42/2021 a fost desemnat Primarul municipiului Roman să reprezinte unitatea 
administrativ teritorială în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Adi Aqua Neamț, respectiv ECONEAMȚ. 

Pentru operativitate în art. 3 din cuprinsul celor două acte administrative, a 
fost împuternicit Primarul municipiului Roman să desemneze prin Dispoziție un alt 
reprezentant al unității administrativ teritoriale pentru a participa la ședințele 
organelor  celor două asociații de dezvoltare intercomunitară în situația în care, din 
motive obiective, Primarul municipiului Roman nu poate participa. 

Din eroare, în cuprinsul art. 3 din cele două hotărâri, s-a menționat, ca și organ 
de conducere al Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, Consiliul de 
Administrație în loc de Consiliul Director. 

În acest sens sunt dispozițiile art. 10, alin. 3, teza a 3-a din Legea nr. 51/2006, 
legea serviciilor comunitare de utilități publice, unde se prevede că „Prin derogare 

de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001*1), republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, organele asociaţiei sunt adunarea generală, consiliul 

director şi comisia de cenzori”. 
Pentru evitarea unor vicii în cuprinsul mandatelor acordate de către Primarul 

municipiului Roman unor alte persoane în vederea participării la ședințele organelor 
Asociației de dezvoltare intercomunitară, se impune îndreptarea erorii materiale din 
cuprinsul art. 3 al H.C.L. nr. 8/2021 și H.C.L. nr. 42/2021, în sensul înlocuirii noțiunii 
de „consiliu de administrație” cu „consiliul director”. 

 

 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 Direcției Juridice și Administrație Publică în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 

 
Inițiator 

Primarul municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                         

MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1         www.primariaroman.ro 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul unor 
hotărâri 

 
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintate de dnul 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Roman nr. 8/2021 și nr. 

42/2021 a fost desemnat Primarul municipiului Roman să reprezinte unitatea 

administrativ teritorială în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Adi Aqua Neamț, respectiv ECONEAMȚ. 

Pentru operativitate, în art. 3 din cuprinsul celor două acte administrative, 

a fost împuternicit Primarul municipiului Roman să desemneze prin Dispoziție un 

alt reprezentant al unității administrativ teritoriale pentru a participa la ședințele 

organelor  celor două asociații de dezvoltare intercomunitară în situația în care, 

din motive obiective, Primarul municipiului Roman nu poate participa. 

Din eroare, în cuprinsul art. 3 din cele două hotărâri, s-a menționat, ca și 

organ de conducere al Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, Consiliul de 

Administrație în loc de Consiliul Director. 
Pentru evitarea unor vicii în cuprinsul mandatelor acordate de către 

Primarul municipiului Roman în temeiul art. 3 din H.C.L. nr. 8/2021 și H.C.L. nr. 

42/2021, ce ar putea conduce la imposibilitatea exercitării votului de către 

reprezentantul municipiului Roman, se impune îndreptarea erorii materiale din 

cuprinsul art. 3 al H.C.L. nr. 8/2021 și H.C.L. nr. 42/2021, în sensul înlocuirii 

noțiunii de „consiliu de administrație” cu „consiliul director”. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Potrivit art. 10 alin. 3 teza a 3-a din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice, unde se prevede că „Prin derogare de la 



 

prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001*1), republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, organele asociaţiei sunt adunarea generală, consiliul 

director şi comisia de cenzori”. 

De asemenea, potrivit art. 442 C.P.C., „Erorile sau omisiunile cu privire la 

numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte 

erori materiale (…..)  pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere”. 
 

 Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun 

și recomand adoptarea acestuia. 

 

 

Director D.J.A.P., 
C.j. Camelia RUSU 


