
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Nr. 41559 din 16.06.2022 
 

privind acordarea unui mandat de reprezentare 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 41560 din 16.06.2022 înaintat de 

către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi 

raportul de specialitate nr. 41680 din 17.06.2022 al Direcției Juridice și 

Administrație Publică; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.06.2022 al Secretarului 

General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.06.2022 al 

Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul 

favorabil nr. ___ din __.06.2022 al Comisiei juridice; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 208 din 

18.12.2015 privind înființarea serviciului public de asistență socială, instituție 

publică având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, 

denumită „Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman”, ale Hotărârii 

Consiliului Local nr. 129 din 20.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Roman, ale Dispoziției 

Primarului municipiului Roman nr. 411 din 18.04.2022 privind modificarea 

raportului de serviciu prin transfer al dnei Vieru Sorina, precum și ale 

Dispoziției Primarului municipiului Roman nr. 412 din 18.04.2022 privind 

delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere domnului 

Șahîn Mihăiță; 

În temeiul dispozițiilor art. 96, art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale 

art. 140, alin. (1), precum și 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 acordarea unui mandat de reprezentare a Direcției de 

Asistență Socială Roman, în fața instanțelor de judecată, inclusiv în căile de atac, 

dlui Gheorghe Carnariu, având funcţia de Secretar General al Municipiului 

Roman, în următoarele cauze: 

✓ Dosar nr. 1314/103/2021,   

✓ Dosar nr. 320/103/2022, 



 

 

✓ Dosar nr. 305/103/2022, 

✓ Dosar nr. 306/103/2022. 

 

Art.2.  (1) Persoana nominalizată la art.1 este împuternicită să reprezinte 

în mod legal şi să semneze valabil în numele Direcției de Asistență Socială 

Roman toate actele procedurale, de a formula căi de atac și are dreptul de a 

desemna o altă persoană cu studii juridice pentru a reprezenta Direcția de 

Asistență Socială Roman în instanțele de judecată;  

(2) Mandatul este valabil până la soluționarea definitivă a dosarelor 

menționate la art. 1; 

 

Art.3. Persoana nominalizată la art. 1 va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre; 

 

Art.4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

   

 

INIȚIATOR, 

        Primar, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 

 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  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       _ 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat de reprezentare 

 

 

 În acest moment, pe rolul Tribunalului Neamț se află un număr de patru 

acțiuni promovate de salariații Direcției de Asistență Socială Roman (funcționari 

publici și personal contractual), prin care se solicită: 

- obligarea municipiului Roman, în calitate de ordonator principal de 

credite, la plata sporului de 15% din salariul de bază al fiecăruia pentru condiții 

periculoase sau vătămătoare de muncă pentru perioada octombrie 2019-

noiembrie 2020 actualizate și indexate la zi, precum și dobânda legală (dosar 

1314/103/2021  și dosar nr. 320/103/2022),  

- obligarea ordonatorului principal de credite la plata sporului pentru 

condiții vătămătoare sau periculoase în cuantum de  15% din salariul de bază 

pentru perioada decembrie 2020-octombrie 2021 (dosar nr. 305/103/2022 și 

dosar nr. 306/103/2022). 

În urma apărărilor formulate și a excepțiilor invocate de municipiul 

Roman prin întâmpinările depuse în dosarele menționate mai sus, la primul 

termen de judecată, reclamanții și-au precizat acțiunea, în sensul că înțeleg să se 

judece cu Primarul municipiului Roman, în calitatea acestuia de ordonator 

principal de credite și, totodată, au solicitat introducerea în cauză a Direcției de 

Asistență Socială Roman, în calitatea acesteia de ordonator terțiar de credite. 

Începând cu data de 01.05.2022, dnei Vieru Sorina, Directorul Direcției de 

Asistență Socială Roman, i s-a modificat raportul de serviciu prin transfer de la 

DAS Roman la Primăria Roznov. În aceste condiții, prin Dispoziția Primarului 

municipiului Roman nr. 412/18.04.2022, i s-a delegat dlui Mihăiță Șahîn 

exercitarea atribuțiilor de ordonator terțiar de credite în cadrul Direcției de 

Asistență Socială Roman, precum și dreptul de semnătură a actelor 

administrative necesare exercitării acestei atribuții legale, până la data 
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desemnării funcționarului public numit să exercite cu caracter temporar funcția 

de director executiv al DAS. 

Având în vedere faptul că, dnul Mihăiță Șahîn are calitatea de reclamant 

în dosarele menționate mai sus, astfel încât nu poate reprezenta legal instituția în 

instanță, existând o contrarietate de interese, este necesară desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local al municipiului Roman care să îndeplinească 

actele procedurale în numele Direcției de Asistență Socială, inclusiv în căile de 

atac și să asigure o apărare corespunzătoare a acestei instituții în toate dosarele 

menționate mai sus. 

 

 Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

inițiat în acest scop. 

 

Prezentul referat de aprobare va fi înaintat Direcției Juridice și 

Administrație Publică, în vederea întocmirii Raportului de specialitate. 

 

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat de reprezentare 

 

 

 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dnul 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității  
 

 În acest moment, pe rolul Tribunalului Neamț se află un număr de patru 

acțiuni promovate de salariații Direcției de Asistență Socială Roman (funcționari 

publici și personal contractual), prin care se solicită: 

- obligarea municipiului Roman, în calitate de ordonator principal de 

credite, la plata sporului de 15% din salariul de bază al fiecăruia pentru condiții 

periculoase sau vătămătoare de muncă pentru perioada octombrie 2019-

noiembrie 2020 actualizate și indexate la zi, precum și dobânda legală (dosar 

1314/103/2021  și dosar nr. 320/103/2022),  

- obligarea ordonatorului principal de credite la plata sporului pentru 

condiții vătămătoare sau periculoase în cuantum de  15% din salariul de bază 

pentru perioada decembrie 2020-octombrie 2021 (dosar nr. 305/103/2022 și 

dosar nr. 306/103/2022). 

În urma apărărilor formulate și a excepțiilor invocate de municipiul 

Roman prin întâmpinările depuse în dosarele menționate mai sus, la primul 

termen de judecată, reclamanții și-au precizat acțiunea, în sensul că înțeleg să se 

judece cu Primarul municipiului Roman, în calitatea acestuia de ordonator 

principal de credite și, totodată, au solicitat introducerea în cauză a Direcției de 

Asistență Socială Roman, în calitatea acesteia de ordonator terțiar de credite. 

Începând cu data de 01.05.2022, dnei Vieru Sorina, Directorul Direcției de 

Asistență Socială Roman, i s-a modificat raportul de serviciu prin transfer de la 

DAS Roman la Primăria Roznov. În aceste condiții, prin Dispoziția Primarului 

municipiului Roman nr. 412/18.04.2022, i s-a delegat dlui Mihăiță Șahîn 



 

exercitarea atribuțiilor de ordonator terțiar de credite în cadrul Direcției de 

Asistență Socială Roman, precum și dreptul de semnătură a actelor 

administrative necesare exercitării acestei atribuții legale, până la data 

desemnării funcționarului public numit să exercite cu caracter temporar funcția 

de director executiv al DAS. 

 

Având în vedere faptul că, dnul Mihăiță Șahîn are calitatea de reclamant 

în dosarele menționate mai sus, astfel încât nu poate reprezenta legal instituția în 

instanță, existând o contrarietate de interese, este necesară desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local al municipiului Roman care să îndeplinească 

actele procedurale în numele Direcției de Asistență Socială, inclusiv în căile de 

atac și să asigure o apărare corespunzătoare a acestei instituții în toate dosarele 

menționate mai sus. 

 

 Din punct de vedere al legalității 

 Potrivit prevederilor art. 2016, alin. 2 Cod Civil pentru a putea „intenta 

acțiuni în justiție, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres”. De 

asemenea, potrivit prevederilor art. 87 alin. 1 Cod Proc. Civ. „mandatul este 

presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în fața aceleiași 

instanțe”. 

  

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

oportun și recomand adoptarea acestuia. 

 

 

DIRECTOR D.J.A.P., 

c.j. Camelia RUSU 

 


