
 

ROMÂNIA 

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  
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. ___ din 30.06.2021 

 
  privind completarea H.C.L. nr. 78/26.03.2020 privind aprobarea 
intenției municipiului Roman de a solicita Guvernului Romaniei 

încuviințarea transmiterii din domeniul public al statului în 
domeniul public al municipiului Roman, a bunurilor aflate în  

administarea Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul 
Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul 

Sportiv Școlar Roman 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 46.432 din 22.06.2021 înaintat de 
către domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi 
raportul de specialitate nr. 47.123 din 23.06.2021 întocmit de către Direcția 
Juridica și Administratie Publică;   

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din ___.06.2021 dat de către 
secretarul general al municipiului Roman precum şi avizul favorabil nr. __ din 
__.06.2021 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, precum și 
avizul favorabil nr. __ din __.06.2021 al Comisiei juridice; 

Având în vedere: 
 dispoziţiile art. 292, alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ;  
  adresa Ministerului Educației nr. 9405/15.06.2021, înregistrată la 

Primăria municipiului Roman sub nr. 45.852/17.06.2021; 
În temeiul art. 129, al art. 139,  alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum 

şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 



 

Art. 1. Se aprobă completarea art. 1 din H.C.L. nr. 78/26.03.2021 cu 
alineatul (3), care va avea următorul cuprins: 

”(3) Preluarea bunurilor are ca scop reintroducerea acestora în rețeaua 
școlară a municipiului Roman, prin reabilitarea/modernizarea/ extinderea lor, 

în vederea organizării unui centru pentru învățământ dual, prin finanțare din 
fonduri nerambursabile”. 

 

Art. 2. Direcţia Juridica și Administratie Publica, Biroul Evidența 
Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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 al Municipiului Roman, 
  George-Alexandru BĂLAN                               Gheorghe CARNARIU 



 

                            

MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1          www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
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Emitent: CABINET  PRIMAR 
Nr. 46.432 din 22.06.2021            
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre  privind completarea H.C.L. nr. 78/26.03.2021 
privind aprobarea intenției municipiului Roman de a solicita Guvernului 

Romaniei încuviințarea transmiterii din domeniul public al statului în 
domeniul public al municipiului Roman, a bunurilor aflate în  administarea 

Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean 
Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman 

 
 Prin H.C.L. nr. 28/07.02.2020 modificată prin H.C.L. nr.  78/26.03.2020 a fost 

aprobată intenția municipiului Roman de a solicita Guvernului României încuviințarea 

transmiterii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Roman, 
a bunurilor aflate în  administrarea Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul 
Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman. 

  Cu adresa nr. 4848/2020 municipiul Roman a transmis către Ministerul 

Educației documentația necesară inițierii unui proiect de hotărâre de Guvern pentru 
transmiterea bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public al 

municipiului Roman. 
 Prin adresa M.E.C. nr. 9405/15.06.2021, înregistrată la instituția noastră sub nr. 

45.852/17.06.2021 ni se face cunoscut faptul că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației a solicitat completarea hotărârilor susmenționate cu 

menționare scopului pentru care se solicită transmiterea imobilelor precum și sursele 
de finanțare în cazul în care este necesară realizarea unei investiții. 

  Prin H.C.L. nr. 10 din 28.01.2016 a fost aprobată ”Strategia Integrată de 

Dezvoltare a municipiului Roman pentru perioada 2014-2027” și în anexa 1, fișa 
proiect nr. 13 se referă  la ”reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor fostului 
Liceu 1, în vederea transformării în centru educațional” 

 Avand în vedere cele prezentate mai sus, și cum, completarea unui act 

administrativ se poate face doar printr-un act administrativ de aceeași natură și formă 
juridică ca și actul de bază, este necesară adoptarea acestei hotărâri în forma solicitată. 

 

Prezentul referat va fi înaintat Direcției Juridice și Administrație Publică în 
vederea întocmirii raportului de specialitate. 
            

     Inițiator, 
        Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre  privind completarea H.C.L. nr. 78/26.03.2021 
privind aprobarea intenției municipiului Roman de a solicita Guvernului 

Romaniei încuviințarea transmiterii din domeniul public al statului în 
domeniul public al municipiului Roman, a bunurilor aflate în  administarea 

Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean 
Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman 

 
 

 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de 
domnul Leonard Achiriloaei, Primarul mun. Roman, am constatat că acestea 
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Prin H.C.L. nr. 28/07.02.2020 modificată prin H.C.L. nr.  78/26.03.2020 a 
fost aprobată intenția municipiului Roman de a solicita Guvernului României 
încuviințarea transmiterii din domeniul public al statului în domeniul public al 
municipiului Roman, a bunurilor aflate în  administrarea Ministerul Educației și 
Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program 
Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman. 
  Cu adresa nr. 4848/2020 municipiul Roman a transmis către Ministerul 
Educației documentația necesară inițierii unui proiect de hotarâre de Guvern 
pentru transmiterea bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public 
al municipiului Roman. 
 Prin adresa M.E.C. nr. 9405/15.06.2021, înregistrată la instituția noastră 
sub nr. 45.852/17.06.2021 ni se face cunoscut faptul că Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației a solicitat completarea hotărârilor 
susmenționate cu menționare scopului pentru care se solicită transmiterea 
imobilelor precum și sursele de finanțare în cazul în care este necesară realizarea 
unei investiții. 



 

  Prin H.C.L. nr. 10 din 28.01.2016 a fost aprobată ”Strategia Integrată de 
Dezvoltare a municipiului Roman pentru perioada 2014-2027” și în anexa 1, fișa 
proiect nr. 13 se referă  la ”reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor 
fostului Liceu 1, în vederea transformării în centru educațional” 

 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Modificarea actului administrativ indicat mai sus se poate face doar printr-
un act administrativ de aceeași natura și forță juridică ca și actul de bază.  

 
În concluzie, apreciem proiectul ca fiind legal și oportun 

 
 

Director executiv D.J.A.P., 
Camelia RUSU 


