
 

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 30.09.2021 

 
privind modificarea H.C.L. 83/13.04.2017  

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare  nr. 72019 din 22.09.2021 înaintat de către 

Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de 

specialitate nr. 72308 din 23.09.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.09.2021 al Secretarului general al 

municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.09.2021 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. ___ din 

__.09.2021 al Comisiei juridice; 

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „d”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 

6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 2, 

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

Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea articolului 1.1 din  H.C.L. 

nr. 83/13.04.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren, 

cu modificarile si completarile ulterioare, după cum urmează: 
 

- Art. 1.1 va avea următorul cuprins: 
 

 "Art. 1.1. Aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului de sport in 

suprafata de 10.000,00 mp din totalul de 44.227,00 mp, situat în str. Ștefan cel 

Mare, nr. 274, cu număr cadastral 59883, conform anexei nr. 1, cu valoarea 

totala de inventar 5384914,00, pentru o perioadă de 25 ani, către Clubul Atletic 

Roman pentru desfășurarea de activități sportive." 
  

 Art. 2. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 142 din 31.07.2017 rămân 

neschimbate. 
 

 Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ                          
                Consilier,                Secretarul general al  Municipiului Roman, 
      Ionuț-Liviu CIOCOIU                                    Gheorghe CARNARIU 



 

 



 

              
  MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1  www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 

Nr. 72019 din 22.09.2021                                  E-mail: primar@primariaroman.ro 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. 83/13.04.2017  

 

  Prin H.C.L. nr. 83/13.04.2017 la solicitarea Clubului Sportiv Atletic  

Roman (CSA), terenul de sport din incinta fostului Grup Școlar Industrial 

Construcții de Mașini, nefolosit de la desființarea  instituției de învățământ 

respective, s-a atribuit în folosința gratuită a clubului, pentru o perioadă de 5 ani. 

Iarasi prin H.C.L. nr. 247/05.11.2018 a fost aprobata modificarea perioadei de 

utilizare pentru o perioadă de 25 ani. 

 Prin H.C.L. nr. 187/10.09.2020 se aproba indreptarea erorii materiale in 

sensul ca in loc de „Clubul Sportiv Atletic” se va trece “Club Atletic Roman”. 

Precum si actualizarea numarului cadastral din 2647 in 59883. 

 

  Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivului "Centrul Olimpic de 

Aruncări", Clubul Atletic  Roman are nevoie de o suprafață de 10000 mp, drept 

pentru care propunem modificarea art.1.1. din H.C.L. 83/13.04.2017, care va 

avea următorul cuprins " Aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului 

de sport in suprafata de 10.000,00 mp din totalul de 44.227,00 mp, situat în str. 

Ștefan cel Mare, nr. 274, cu număr cadastral 59883, conform anexei nr. 1, cu 

valoarea totala de inventar 5384914,00, pentru o perioadă de 25 ani, către 

Clubul Atletic Roman pentru desfășurarea de activități sportive."  

 

Faţă de cele prezentate rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin vot. 

 

 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                         

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
 

Emitent: Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Nr. 72308 din 23.09.2021  

 
 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. 83/13.04.2017  

 

Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre înaintate de primarul 

municipiului Roman, am constatat: 
 

Din punct de vedere al oportunităţii: 
 

Prin H.C.L. nr. 83/13.04.2017 la solicitarea Clubului Sportiv Atletic  

Roman (CSA), terenul de sport din incinta fostului Grup Școlar Industrial 

Construcții de Mașini, nefolosit de la desființarea  instituției de învățământ 

respective, s-a atribuit în folosința gratuită a clubului, pentru o perioadă de 5 ani. 

Ultrerior prin H.C.L. nr. 247/05.11.2018 a fost aprobata modificarea 

perioadei de utilizare pentru o perioadă de 25 ani. 

 Prin H.C.L. nr. 187/10.09.2020 se aproba indreptarea erorii materiale in 

sensul ca in loc de „Clubul Sportiv Atletic” se va trece “Club Atletic Roman”. 

Precum si actualizarea numarului cadastral din 2647 in 59883. 
 

  Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivului "Centrul Olimpic de 

Aruncări", Clubul Atletic  Roman are nevoie de o suprafață de 10000 mp, drept 

pentru care propunem modificarea art.1.1. din H.C.L. nr. 83/13.04.2017, care va 

avea următorul cuprins " Aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului 

de sport in suprafata de 10.000,00 mp din totalul de 44.227,00 mp, situat în str. 

Ștefan cel Mare, nr. 274, cu număr cadastral 59883, conform anexei nr. 1, cu 

valoarea totala de inventar 5384914,00, pentru o perioadă de 25 ani, către 

Clubul Atletic Roman pentru desfășurarea de activități sportive."  
 

Din punct de vedere al legalităţii:  
 

Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului 

Local al municipiului Roman, este justificat și susținut din punct de vedere legal, 

de următoarele acte legislative în vigoare:  

- prevederile art. 129 Atribuţiile consiliului local din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României.  

- astfel potrivit art. 129, alin. (6) care mentionează următoarele: “În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), lit. c), consiliul local: 

- b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în 



 

folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 
 

Apreciem că se impune modificarea, în sensul completării hotărârii,  

printr-un act administrativ de aceeaşi natură cu cel iniţial şi emis de aceeaşi 

autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local Roman.  
 

 Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor 

legale, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

  

 
Arhitect Şef, 

Andreea – Cătălina DĂNILĂ 


