
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din __.02.2022 

 
privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 

26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate  

Consiliului Local Roman 

  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 11237 din 16.02.2022 inițiat de 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate nr. 11351 din 16.02.2022 întocmit de către Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.02.2022 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.02.2022  
al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul 
favorabil nr. ___ din __.02.2022 al Comisiei juridice; 

Având în vedere adresa nr. 1425/17.01.2022 și înregistrată la Primăria 
municipiului Roman sub nr. 3355/18.01.2022, transmisă de Spitalul Municipal de 
Urgență Roman; 

În temeiul prevederilor art. 187, alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 95/2006R 
privind reforma în domeniul sănătății; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a” și lit. „c”, 
ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, art. 140, 
precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1.  Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local 

nr. 236 din 26.11.2020, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 



 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 236 din 
26.11.2020 rămân neschimbate. 

 

Art. 3. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass 
Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 
general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
                Consilier,                                Secretar general al Municipiului Roman, 
     Radu-Cătălin CURPĂN                              Gheorghe CARNARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 
majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din __.02.2022 
                                                                      (Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020) 

 
 
 
 
 
 

 

Reprezentanții Consiliului local al municipiului Roman în 
Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de 

Urgență Roman 
 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Prenume și nume 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Iulia Havrici Tomșa 



 

                       

   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. 11237 din 16.02.2022 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârea consiliului local nr. 
236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în 

consiliile de administrație ale unităților subordonate 
consiliului local roman 

 

 În urma adresei nr. 91776/10.12.2021 transmisă de Primăria municipiului 
Roman și înregistrată la Spitalul Municipal de Urgență Roman sub nr. 
40118/10.12.2021, cu privire la demisia d-nei Iorga Ioana Roxana  
din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Roman, prin adresa 
nr. 1425/17.01.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 
3355/18.01.2022, Spitalul Municipal de Urgență Roman a răspuns solicitând 
desemnarea unui alt reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al 
S.M.U. Roman. 

Potrivit art. 187 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 95/2006R privind reforma în 
domeniul sănătății, „Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din 

reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt (…) b) 2 reprezentanţi numiţi 

de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist”. 

Drept urmare, este necesară desemnarea unui alt reprezentant al Consiliului 
Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Roman, prin 
înlocuirea persoanei desemnate  în anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020, 
conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
  

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite 
către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. 
în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 

Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre anexat. 
 

 

                                                       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: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass 
Media și I.T. 
Nr.11351 din 16.02.2022 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local 
nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate 
Consiliului Local Roman 

  

Examinând referatul de aprobare înaintat de către Primarul Municipiului 

Roman – dnul Leonard Achiriloaei și proiectul de hotărâre prin care se propune 

modificarea anexei nr. 3 a H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților 

subordonate Consiliului Local Roman, în sensul desemnării unui nou 

reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

Municipal de Urgență Roman, ca urmare a demisiei unui consilier local 

desemnat, se constată că se respectă prevederile art. 187, alin. (2), lit. „b” din 

Legea nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătății, ale  art. 129, alin. 2, 

lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a” și lit. „c”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu 

alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din 

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

De asemenea, se constată că acestea întrunesc condițiile 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. 

 
 

Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT, 

Mihai BÎRJOVANU 


