
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 49352 din 18.07.2022 

 
privind aprobarea completării H.C.L. nr. 223 din 27.09.2018 privind 
înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu 

personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Roman, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 38 din 27.02.2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 49407 din 18.07.2022 înaintat de 
către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi 

raportul comun de specialitate nr. 49524 din 19.07.2022 al Direcției Juridice și 

Administrație Publică Locală și Direcției Municipal Locato Roman; 
Văzând avizul pentru legalitate nr.__ din __07.2022 al Secretarului 

general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr.__ din __07.2022 al 
Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul 
favorabil nr.__ din __07.2022 al Comisiei Juridice; 

Având în vedere prevederile art. 5 și art. 6 din O.G. nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, art. 139, 

alin. (1), ale art. 140, alin. (1), 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 Capitolului 1, pct. 1.2 lit. d din Anexa nr. 1 

la H.C.L. nr. 223/27.09.2018, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 

38/27.02.2019, care va avea următorul conținut: 
„d. prestarea de servicii şi lucrări edilitare către populaţie și către terţi, 

în limita competenţelor şi capacităţilor tehnice din dotare: vidanjări, curăţări 

canalizări, branşamente de apă şi canalizare, execuţie geigere, ridicări capace 

carosabile la cotă,  lucrări de reparații, înlocuire/întreținere a rețelelor de 

utilități publice din municipiul Roman, etc.” 
 



 

 
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții 

contrare se abrogă. 
 
Art. 3. Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta 
hotărâre Direcției Municipal Locato Roman, autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
   
 
                                                         Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
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        



 

 

                       

   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. 49407 din 18.07.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L. nr. 223 din 
27.09.2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție 

publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Roman, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 38 din 

27.02.2019 
 

 Prin H.C.L. nr. 223 din 27.09.2018 s-a aprobat înființarea Direcției 

Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Roman.  
    Această direcție este organizată ca serviciu public cu personalitate, și are 
drept rol identificarea şi soluţionarea problemelor de utilitate publică, prestarea 
serviciilor publice, gestionarea câinilor fără stăpân, precum și administrarea 
fondului locativ, a cimitirelor umane şi a sistemului de iluminat public din 
Municipiul Roman. Obiectul de activitate al direcției, este realizat, printre altele,  
de prestarea de servicii şi lucrări edilitare către populaţie și către terţi, în limita 

competenţelor şi capacităţilor tehnice din dotare.  
      Având în vedere regimul juridic al rețelelor de utilități publice de pe raza 
municipiului Roman, apariția, tot mai des a defecțiunilor la aceste rețele de utilități 

publice, precum și necesitatea efectuării lucrărilor de reparații, înlocuire/întreținere 

ale acestora, în regie proprie, pentru asigurarea unui serviciu public de calitate 
către populaţia din municipiul Roman, consider că se impune completarea 
obiectului de activitate al Direcției Municipal Locato Roman, în mod clar și 

neechivoc, cu prestarea acestui tip de servicii și lucrări, pe lângă cele deja 
existente. 
 
  Prezentul referat, împreună cu proiectul de hotărâre, va fi înaintat Direcției 

Juridice și Administrație Publică Locală și Direcției Municipal Locato, în vederea 
întocmirii raportului comun de specialitate. 
 
                                                         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 
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Emitent: Direcția Juridică Și Administrație Publică/Direcția Municipal 
Locato 
Nr. 49524  din  19.07.2022                
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea completării H.C.L. nr. 223 din 27.09.2018 privind 
înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu 

personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Roman, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 38 din 27.02.2019 

  
Analizând referatul de aprobare nr. 49407/18.07.2022 și proiectul de 

hotărâre nr. 49352/18.07.2022 înaintate de dl. 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. 223 din 27.09.2018 s-a aprobat înființarea Direcției 

Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Roman.  
    Această direcție este organizată ca serviciu public cu personalitate, și are 
drept rol identificarea şi soluţionarea problemelor de utilitate publică, prestarea 
serviciilor publice, gestionarea câinilor fără stăpân, precum și administrarea 
fondului locativ, a cimitirelor umane şi a sistemului de iluminat public din 
Municipiul Roman. Obiectul de activitate al direcției, este realizat, printre altele,  
de prestarea de servicii şi lucrări edilitare către populaţie și către terţi, în limita 

competenţelor şi capacităţilor tehnice din dotare.  
      Având în vedere regimul juridic al rețelelor de utilități publice de pe raza 
municipiului Roman, apariția, tot mai des a defecțiunilor la aceste rețele de utilități 

publice, precum și necesitatea efectuării lucrărilor de reparații, înlocuire/întreținere 

ale acestora, în regie proprie, pentru asigurarea unui serviciu public de calitate 
către populaţia din municipiul Roman, considerăm că se impune completarea 
obiectului de activitate al Direcției Municipal Locato Roman, în mod clar și 

neechivoc, cu prestarea acestui tip de servicii și lucrări, pe lângă cele deja 
existente. 

 
Din punct de vedere al legalității,  



 

 

Art. 5 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevede 
principalele activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat, iar art. 6 din același act normativ stabilește cadrul 
legal pentru înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat. 
Prin Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223 din 27.09.2018 s-a aprobat Regulamentul 

de organizare și funcționare a Direcției Municipal Locato, ce stabilește rolul și 

obiectul de activitate al direcției. 
În considerarea celor expuse, propunem spre analiză și  aprobare, proiectul 

de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L. nr. 223 din 27.09.2018 privind 
înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate 
juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, așa cum a fost 

modificată prin H.C.L. nr. 38 din 27.02.2019. 
 
 
Director D.J.A.P.      Director D.M.L.,  

         C.j. Camelia Rusu      ec. Lucian Pascariu 


