
 

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 22.12.2021 

 
privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în anexa nr. 1 la 

H.C.L. nr. 201 din 30.09.2021 privind aprobarea concesionării directe 

a unor imobile 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 95089 din 10.12.2021 iniţiat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 95691 din 14.12.2021 întocmit de către Direcția de Urbanism 

și Amenajarea Teritoriului;  
Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.12.2021 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.12.2021 
al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul 

favorabil nr. ___ din __.12.2021 al Comisiei juridice;  
În conformitate cu prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul Civil;  
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale alin. 6, lit. „a”, ale art. 

139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

           Art. 1. Se  aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei 
nr. 1 la H.C.L. nr. 201 din 30.09.2021 privind aprobarea concesionării directe a 

unor imobile, în sensul că la poziția 8, col. 3, în loc de "CF 60507" se va trece 
"CF 60495" și la poziția 9, col. 3, în loc de "CF 60507" se va trece "CF 60494". 
 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/30.09.2021 rămân 

neschimbate. 
 

Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta 
autorităţilor şi persoanelor 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. 95089 din 10.12.2021 
 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în 
anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 201 din 30.09.2021 privind aprobarea 

concesionării directe a unor imobile 
 
 

Prin H.C.L. nr. 201 din 30.09.2021 s-a aprobat concesionarea directă 

a unor terenuri.  
Din eroare, în cuprinsul anexei nr. 1, poziția 8, coloana 3 și poziția 9, 

coloana 3 a hotărârii s-a înscris greșit CF 60507, respectiv CF 60507, în loc 
de CF 60495 respectiv CF 60494, așa cum este corect. 

Prezentul referat împreună cu proiectul de hotărâre se vor înainta către 

Dirtecția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului în vederea întocmirii 

raportului de specialitate. 
 
Drept pentru care rog domnii consilieri să se exprime prin vot asupra 

proiectului de hotărâre.                                   
 
 
                                                         Inițiator 

Primarul municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 



 

                         

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: Direcția urbanism și amenajarea teritoriului 
Nr. 95691 din 14.12.2021 
 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în anexa nr. 1 la H.C.L. 
nr. 201 din 30.09.2021 privind aprobarea concesionării directe a unor 

imobile 
 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintate de dnul 
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. 201 din 30.09.2021 s-a aprobat concesionarea directă a unor 

terenuri.  
Din eroare, în cuprinsul anexei nr. 1, poziția 8, coloana 3 și poziția 9, 

coloana 3 a hotărârii s-a înscris greșit CF 60507, respectiv CF 60507, în loc de 

CF 60495 respectiv CF 60494, așa cum este corect. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

În conformitate cu art. 442 din Legea nr. 134/2010R privind Codul de 
procedură civilă "Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi 

susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale pot fi 

îndreptate din oficiu ori la cerere".  
Apreciem că se impune îndreptarea acestei erori materiale printr-un act 

administrativ de aceeași natură cu cel rectificat și emis de aceeași autoritate 

deliberativă, respectiv prin hotărâre a Consiliului Local Roman, drept pentru care 

recomand aprobarea acestuia. 
 
 
                                                          ARHITECT ȘEF, 

Andreea – Cătălina DĂNILĂ 


