
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 

 

Nr. ______ din  29.07.2021  
 

privind numirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
     

Examinând referatul de aprobare nr. 54522 din 19.07.2021 înaintat de 
către Primarul municipiului Roman  - domnul Leonard Achiriloaei, precum şi 
raportul de specialitate nr. 54709 din 20.07.2021 întocmit de către Direcția de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

Văzând avizul de legalitate  nr.  ______ din __.07.2021  al Secretarului 
General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ______ din __.07.2021 al 
Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul 
favorabil nr. ____  din __.07.2021 al Comisiei juridice; 

Luând în considerare dispozițiile art. 37, alin. 3, din Legea nr. 350/2001R 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul precum și a art. 141 din Ordonanța 
de urgență 57/2019 privind codul administrativ;   

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :  
 

Art. 1. Se aprobă numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism, în următoarea componenţă: 

 Membri titulari: 
1. Președinte: Viceprimarul municipiului Roman; 
2. Secretar: Arhitect șef – Dănilă Andreea-Cătălina 
3. Membru – Tudorache Gelu, arhitect, membru RUR 
4. Membru – Florea Dan, membru RUR; 
5. Membru – Ababei Dan, arhitect; 
6. Membru – Alexe Ana-Maria, arhitect, membru RUR; 
7. Membru – Stahia Octavian, arhitect. 
 
 Membri supleanți: 
1. Membru – Bogoi-Mahu-Rusin Nicolae, inginer constructor; 



 

2. Membru – Ciobanu Adrian, muzeograf – Complexul Muzeal Judeţean 
Neamţ. 

3. Membru – Astanei Iulian, inginer constructor; 
4. Membru – Huțanu Magdalena, arhitect. 

 
 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
dispozițiile art. 7 din H.C.L. nr. 28/28.01.2021. 

 
Art. 3.  Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta 

hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,              Secretarul general al Municipiului Roman, 
        Elena CHELMUȘ                                        Gheorghe CARNARIU 



 

                           

 MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodănr. 1   www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119,   0233.740.165,   0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: Cabinet Primar 
Nr. 54522 din 19.07.2021  
   
  
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind numirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului și Urbanism 

 
           Prin H.C.L. nr. 28/2018 s-a aprobat componența Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului și urbanism cu competențe specifice pe domenii de 
activitate. 
 În acest moment domnisoara Andreea-Catalina Danila, care avea calitatea 
de membru supleant, a dobandit calitatea de Arhitect Șef  în cadrul Primăriei 
municipiului Roman, drept pentru care se impune numirea acesteia ca membru 
titular în cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. 

De asemenea, dnii Mihai Haivas, Ciubotaru Andrei si dna Hutanu 
Magdalena, membrii Comisiei desemnate prin H.C.L. nr. 28/2018,  nu au 
participat in mod repetat la lucrarile acestei comisii. În aceste condiții, pentru a  
asigura functionaliatea efectiva a acesteia, propunem înlocuirea acestora și 
desemnarea urmatorilor membri titulari: 

- Ababei Dan- arhitect 
- Alexe Ana-Maria- arhitect, membru RUR 
- Stahia Octavian- arhitect. 

 
Pentru situațiile în care, din motive obiective, membrii titulari nu pot participa 

la ședințele Comisiei, propun desemnarea următorilor membri supleanți:  
- Astanei Iulian – inginer constructor 
- Hutanu Magdalena- arhitect.  

 
          Față de cele expuse, vă rog să analizați și să dispuneți cu privire la 
modificarea componenței comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 
urbanism. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman,  

Leonard ACHIRILOAEI                                                    



 

                             
   MUNICIPIUL ROMAN  
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Emitent: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului 
Nr. 54709 din 20.07.2021    
 
 
  

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind numirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului și Urbanism 

 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de către dl. 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 
 Din punct de vedere al oportunității 
           Prin H.C.L. nr. 28/2018 s-a aprobat componența Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului și urbanism cu competențe specifice pe domenii de activitate. 
 În acest moment, unul dintre membrii supleanți din cadrul Comisiei desemnate 
prin actul administrativ menționat a dobândit funcția de Arhitect șef al municipiului 
Roman, astfel încât se impune desemnarea acestuia ca și membru titular în cadrul 
Comisiei. De asemenea, unii dintre membri nu au participat la ședințele comisiei, 
astfel încât, pentru asigurarea funcționalității acesteia, este necesară înlocuirea lor și 
desemnarea unor noi membri. 
          

 Față de cele expuse, se impune modificarea componenței comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului și urbanism. 
  
 Din punct de vedere al legalității, constituirea si componenta acestei comisii 
este reglementata de art. 37, alin. 3, din Legea nr. 350/2001R privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul precum și a art. 141 din Ordonanța de urgență 57/2019 
privind codul administrativ.    

De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 
necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 
republicată, privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz 
favorabil. 
  

Fata de cele prezentate mai sus consideram proiectul ca legal si oportun. 
 

Pentru Arhitect Șef, 
Ing. Bogdan Popescu   


