
 

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 28.10.2021  

 
privind modificarea H.C.L. nr. 144/2020 privind aprobarea regulamentelor 

de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și 

concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și 

privată a municipiului Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 78660 din 19.10.2021 înaintat de către 

dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 78931 din 20.10.2021 întocmit de către Direcția Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din 22.10.2021 al Secretarului 
General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.10.2021 al 
Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 
__.10.2021 al Comisiei juridice; 

Luând în considerare prevederile art. 302-328, ale art. 108, alin. (1), lit. „b” 

și „c”, ale 129, alin. (1), lit. „c” și alin. 6, lit. „a”  și ale art. 338 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. 

”a” din același act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art. 1. Se modifică art. 2, alin. 3, punctul 6 din H.C.L. nr. 144/2020 așa 

cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 150/2021, care va avea 
următorul cuprins: 

 

“6. Membru – Dănilă Andreea-Cătălina – architect șef - reprezentant 
locator;” 

 

Art. 2.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 144/2021 vor rămâne neschimbate. 
 

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta 
hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 
     Consilier,              Secretarul General al Municipiului Roman,    
       Ionuț-Liviu CIOCOIU                                 Gheorghe CARNARIU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 78660 din 19.10.2021 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 144/2020 privind aprobarea 
regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice 

pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate 

în proprietatea publică și privată a municipiului Roman 
 
 

 Prin H.C.L. nr. 144/2020 au fost aprobate Regulamentele de organizare și 

desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea, respectiv concesiunea  
imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman, precum 
și componența comisiilor de evaluare a ofertelor depuse pentru 
închirierea/concesiunea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Roman. 
  
 In cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului s-a propus o 
reorganizare a aparatului de lucru, datorita faptului ca unul din membrii echipei a 
fost transferat in alta Directie a Institutiei. Pentru ca acesta facea parte din 
comisiile de contestatii si in vederea gestionarii eficiente a cererilor, precum si a 
atributiilor de lucru, se propune modificarea unor membri din comisia de evaluare 
pentru concesiuni si comisile de contestatii. 
 
  Prezentul referat, împreună cu proiectul de hotărâre, va fi înaintat Direcției 

de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 
                                                          
                                                          Inițiator 

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 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 78931 din 20.10.2021  
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 144/2020 privind aprobarea regulamentelor de 
organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și 

concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și 

privată a municipiului Roman 
 

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

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Prin H.C.L. nr. 144/2020 au fost aprobate Regulamentele de organizare și 

desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea, respectiv concesiunea  imobilelor 
aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman, precum și componența 

comisiilor de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea/concesiunea imobilelor aflate 
în proprietatea municipiului Roman. 
 In cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului s-a propus o reorganizare 
a aparatului de lucru, datorita faptului ca unul din membrii echipei a fost transferat in alta 
Directie a Institutiei. Pentru ca acesta facea parte din comisiile de contestatii si in vederea 
gestionarii eficiente a cererilor, precum si a atributiilor de lucru, se propune modificarea 
unor membri din comisia de evaluare pentru concesiuni si comisile de contestatii. 
 

 Din punct de vedere al legalității, modificarea și completarea unui act 
administrativ se face printr-un act similar, iar competența legală aparține emitentului 

actului. De asemenea, proiectul întrunește condiţiile de fond, formă, necesitate, 
oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de 
tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 

În concluzie, apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de hotărâre, sens în 

care se va întocmi un proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga 

documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Roman. 

 
Arhitect şef, 

  Andreea – Cătălina DĂNILĂ 


