
 

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  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 25.11.2021 

 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2015 

privind înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, 
Baze Sportive și de Agrement” și reglementarea activității acestui 

serviciu 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 89556  din 17.11.2021 iniţiat de către 

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

specialitate nr. 89824 din 18.11.2021 întocmit de către Direcția Servicii 

Edilitare; 

 Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.11.2021 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 

__.11.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. ___ 

din __.11.2021 al Comisiei Juridice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea 

activității de picnic, ale Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 

igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, precum și cele 

ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. 

 Având în vedere prevederile art. 129 si cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 17 din anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 85/2015 (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Complexului Sportiv şi de Agrement „Moldova”), care va avea următorul 

conținut: 
 

 „art. 17. Taxa de parcare este de 2 lei/h, ce se va achita în locurile 

special amenajate din zona complexului. ”  
 



 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 1, lit „c” din 

Hotărârea Consiliului Local nr. 102/27.04.2018 se abrogă. 
 

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,    
           Ionuț CORBU                                         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. 89556  din 17.11.2021   

 

         

REFERAT DE APROBARE 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2015 privind 
înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, Baze Sportive și 

de Agrement” și reglementarea activității acestui serviciu 
  

Prin H.C.L. nr. 85/2015 a fost înființat Serviciului Public de interes local 

„Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement”, fiind reglementată și activitatea acestui 

serviciu. De asemenea, prin același act administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost reglementate și tarifele de utilizare a acestui serviciu public de 
interes local. 
 Având în vedere că funcţionarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, 

Baze Sportive şi de Agrement” constituie un serviciu public care deserveşte atât 
populaţia municipiului Roman cât şi cetăţenii veniţi din alte localităţi („Roman 
Metropolitan”, Regiunea de dezvoltare Nord-Est), este necesară întreținerea și 

funcționarea la standardele de calitate prevăzute de normele legale, astfel încât 

cetățenii să aibă la dispoziție un mijloc de agrement la nivel ridicat, care să întărească 
încrederea acestora în activitatea autorității publice, și care să contribuie la imaginea 
pozitivă a municipalității. 

 Ținând cont de evoluția prețurilor de achiziție a carburanților și a materialelor, 

cât și majorarea anuală a salariului minim pe economie, ce au condus la creșterea 
costurilor de amenajare și întreținere, se impune o actualizare a tarifelor privind 

exploatarea locurilor de parcare din incinta Complexului de agrement „Ștrand 

Moldova”.  
 Astfel, pentru sustenabilitatea financiară a acestui serviciu se impune 
modificarea tarifelor de parcare, respectiv a art. 17 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 

85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi 

de Agrement”, respectiv majorarea taxei de parcare in zona Complexului Sportiv şi de 
Agrement „MOLDOVA” la 2,00lei/oră. 

 

Prezentul referat, împreună cu proiectul de hotărâre, va fi transmis Direcției 

Servicii Edilitare, în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

 Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 
vot. 
 

          Inițiator 
Primarul Municipiului Roman,  

 Leonard ACHIRILOAEI 



 

                                                                                                                                         
MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1          www.primariaroman.ro 
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                   Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: DIRECȚIA SERVICII EDILITARE 

Nr. 89824  din 18.11.2021 

 

                       
 
 
        

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2015 privind 
înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, Baze Sportive și de 

Agrement” și reglementarea activității acestui serviciu 
 

 
Văzând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 89556 din 17.11.2021 şi 

proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Roman am constatat 

următoarele: 
 

Sub aspectul oportunităţii și legalității: 
 

 Prin H.C.L. nr. 85/2015 a fost înființat Serviciului Public de interes local 

„Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement”, fiind reglementată și activitatea acestui 

serviciu. De asemenea, prin același act administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, au fost reglementate și tarifele de utilizare a acestui 

serviciu public de interes local. 

 Având în vedere că funcţionarea Serviciului Public de interes local 

„Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” constituie un serviciu public care 

deserveşte atât populaţia municipiului Roman cât şi cetăţenii veniţi din alte 

localităţi („Roman Metropolitan”, Regiunea de dezvoltare Nord-Est), este 

necesară întreținerea și funcționarea la standardele de calitate prevăzute de 

normele legale, astfel încât cetățenii să aibă la dispoziție un mijloc de agrement 

la nivel ridicat, care să întărească încrederea acestora în activitatea autorității 

publice, și care să contribuie la imaginea pozitivă a municipalității. 

 Ținând cont de evoluția prețurilor de achiziție a carburanților și a 

materialelor, cât și majorarea anuală a salariului minim pe economie, ce au 

condus la creșterea costurilor de amenajare și întreținere, se impune o 

actualizare a tarifelor privind exploatarea locurilor de parcare din incinta 

Complexului de agrement „Ștrand Moldova”.  



 

2 

 

Astfel, pentru sustenabilitatea financiară a acestui serviciu se impune 

modificarea tarifelor de parcare, respectiv a art. 17 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 

85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze 

Sportive şi de Agrement”, respectiv majorarea taxei de parcare in zona 

Complexului Sportiv şi de Agrement „MOLDOVA” la 2,00lei/oră. 
 

Având în vedere aceste aspecte, actualizarea tarifelor privind exploatarea 

locurilor de parcare din incinta Complexului de agrement „Ștrand Moldova” este 

justificată și obiectivă. 
 

 Față de cele ce preced, apreciem proiectul de hotărâre ca fiind legal și 

oportun. 

 

Director D.S.E., 
Ing. Nicolae-Bogdan CURCUDEL 


