
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. ___ din 22.12.2021 

 
privind completarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înființarea 
Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 95218 din 13.12.2021 înaintat de 
către primarul municipiului Roman – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi 

raportul de specialitate nr. 95805 din 14.12.2021 al Serviciului Organizare 
Evenimente, cultură, culte, învățământ, mass-media și IT; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.12.2021 al Secretarului 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.12.2021 al 
Comisiei pentru Administrație publică locală, sport și turism, precum şi avizul 
favorabil nr. ___ din __.12.2021 al Comisiei juridice; 

Luând în considerare Referatul nr. 91513/24.11.2021 al Clubul Sportiv 
Municipal Roman, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație al C.SM. 
Roman nr. 66 din  23.11.2021; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. „a” ,ale alin. (7), lit. „f”, art. 
139, art. 140 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 completarea art. 3 din H.C.L. nr. 219 /18.12.2015 

privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, cu modificările și 

completările ulterioare, care va avea următorul conținut:   
 

„  CSM Roman se organizează ca o structură polisportiva cu mai multe 

secții pe ramuri de sport Handbal, Natație, Fotbal, Tenis, Tenis de masă, Box, 
Șah,  culturism @fitness și powerlifting” 

 



 

Art. 2. Se aprobă completarea art. 5 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a CSM Roman (anexa nr. 1 la H.C.L. 215/18.12.2015, cu 
modificările și completările ulterioare), care va avea următorul conținut:   

 

”Clubul desfășoară activități sportive în următoarele ramuri de sport: 
handbal, fotbal, șah, natație, tenis, tenis de masă, box, culturism@fitness și 

powerlifting”, inițierea și pregătirea de sportivi în domeniu, participarea la 
competiții sportive naționale și internaționale, precum și alte activități conexe 
acestora. 

 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 219/18.12.2015 cu modificările 
și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 

Art. 4. C.S.M. Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 5. Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta 
hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
   
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ 

              Consilier,                                 Secretarul General al Municipiului Roman, 
         Ionuț CORBU                                               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. 95218 din 13.12.2021 
 
  

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 
privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman 
  

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2015 s-a aprobat înfiinţarea, prin 
reorganizarea Direcţiei Sport, Turism, Agrement din cadrul aparatului de 
Specialitate al Primarului Municipiului Roman, a Clubului Sportiv de drept 
public „Club Sportiv Municipal” Roman (C.S.M. Roman), instituţie publică 

aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Roman. 
 În art. 3 al acestei hotări, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr 
68/2016, s-au reglementat ramurile sportive în care Clubul urmează să 

funcționeze, respectiv: Handbal, Natație, Fotbal, Tenis, Tenis de masă, Box, 

Șah. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 91513 / 
24.11.2021, Clubul Sportiv Municipal Roman a solicitat completarea art. 3 din 
H.C.L. nr. 219 /18.12.2015 și a art. 5 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al C.S.M. Roman (Anexa 1 la H.C.L. nr. 219/18.12.2015), în sensul 
includerii a alte două ramuri sportive în care Clubul urmează să funcționeze, 

respectiv  ”culturism @ fitness” și ”powerlifting”, datorită rezultatelor  
remarcabile obținute la competițiile naționale la care au participat sportivi 
romașcani. 
 Față de cele ce preced, se impune completarea art. 3 din H.C.L. nr. 
219/2015 și al art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare al C.S.M. 
Roman (Anexa 1 la H.C.L. nr. 219/18.12.2015 în sensul celor arătate. 
  
 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite 
către Serviciul Organizare Evenimente, cultură, culte, învățământ, mass-media și 

IT în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
Iniţiator 

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: Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, învățământ, mass-media 
și IT, 
Nr.  95805 din 14.12.2021 
 
 
 
 
 
 
  

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 219 /18.12.2015 
privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman 

 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de d-nul 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 
 Din punct de vedere al oportunității 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2015 s-a aprobat înfiinţarea, prin 

reorganizarea Direcţiei Sport, Turism, Agrement din cadrul aparatului de 
Specialitate al Primarului Municipiului Roman, a Clubului Sportiv de drept public 
„Club Sportiv Municipal” Roman (C.S.M. Roman), instituţie publică aflată în 

subordinea Consiliului Local al municipiului Roman. 
 În art. 3 al acestei hotări, astfel cum a fost modificată prin HCL 68/2016, s-au 
reglementat ramurile sportive în care Clubul urmează să funcționeze, respectiv: 
Handbal, Natație, Fotbal, Tenis, Tenis de masă, Box, Șah. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 
91513/24.11.2021, Clubul Sportiv Municipal Roman a solicitat completarea art. 3 
din H.C.L. nr. 219 /18.12.2015 și a art. 5 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al C.S.M. Roman (Anexa 1 la H.C.L. nr. 219/18.12.2015), în sensul 
includerii a alte două ramuri sportive în care Clubul urmează să funcționeze, 

respectiv  ”culturism @ fitness” și ”powerlifting”, în vederea completării 
certificatului de identitate sportivă. 
  

Din punct de vedere al legalității 
 

Competența legală de completare a textului de hotărâre aparține Consiliului 

Local al municipiului Roman, acesta putând fi completat printr-un act 
administrativ de aceeași valoare juridică ca și cel inițial.  



 
   Prin Hotărârea nr. 66/23.11.2021 a Consiliului de Administrație al C.S.M. 
Roman, s-a avizat favorabil această propunere. De asemenea, completarea 
prevederilor articolelor menționate se face cu respectarea prevederilor art. 129 
alin. (2) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, ale art. 139 și 140 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 
    
  Față de cele ce preced, recomand proiectul de hotărâre ca fiind legal și 
oportun și recomand adoptarea acestuia. 
  
 
 

Șef Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, 
 învățământ, mass-media și IT, 

Mihai BÂRJOVEANU 


