
 

 

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  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 50518  din 21.07.2022 

 

privind aprobarea disponibilizarii unor bunuri aparţinând 
Municipiului Roman 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

  

 

Examinând referatul de aprobare nr. 50522 din 21.07.2022, iniţiat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun  nr. 50526 din 21.07.2022 întocmit de către Direcția Juridică și 

Administrație Publică și Direcția Economică; 

Având în vedere referatul  de disponibilizare întocmit de Direcția Municipal 

Locato, înregistrat la Primăria municipiului Roman cu nr. 50484/21.07.2022, 

aprobat de ordonatorul principal de credite, privind disponibilizarea unui număr de 

1040 corpuri de iluminat  

Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din __.07.2022 dat de Secretarul general 

al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.07.2022 al Comisiei pentru  

urbanism și amenajarea teritoriului,  precum şi  avizul  favorabil nr. __din 

__.07.2022  al Comisiei juridice; 

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 

publice și ale art. 354 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „b”, ale art. 

139, alin. 2 lit. „g”, precum și cele 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 disponibilizarea din domeniul privat al municipiului 

Roman, a unui număr de 1040 corpuri de iluminat de diferite puteri și 

transmiterea acestora fără plată, către alte instituții sau autorități publice, în 

condițiile legii. 
 

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate și 

Direcția municipal Locato vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



 

 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului general al municipiului, 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        
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea disponibilizarii unor 
bunuri  aparţinând Municipiului Roman 

 

În prezent, la nivelul municipiului Roman se desfășoară proiectul 

 „Creșterea eficienței energetice și extinderea sistemului de iluminat public din 

municipiul Roman”, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-

2020. 

 Proiectul presupune înlocuirea corpurilor de iluminat existente în acest 

moment cu lămpi led, iluminarea tuturor trecerilor de pietoni, instalarea unui 

sistem de monitorizare și dispecerare a întregului iluminat public cu un sistem 

inteligent de comandă și diagnoză, care va permite în tip real și monitorizarea 

parametrilor de funcționare ai întregii rețele. 

La data de 21.07.2022, Direcția municipal Locato a înaintat către 

autoritatea publică locală un referat de disponibilitate, prin care ne-a comunicat 

faptul că, până în prezent, au fost predate de către SC ELBA-COM SA un număr 

de 2188 corpuri care au fost înlocuite în cadrul proiectului, din acestea un număr 

de 1040 lămpi fiind complet funcționale. 

Prin HG 841/1995 sunt reglementate condițiile și procedurile de 

transmitere, fără plată, de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor 

bunuri aflate în stare de funcţionare. Potrivit pct 1 din anexa 1 a actului normativ 

menționat, „Pot fi transmise, fără plată, orice fel de bunuri aflate în stare de 

funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt 

necesare instituţiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în 

continuare de altă instituţie publică sau dacă, potrivit reglementărilor în 

vigoare, instituţia nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv”. 

Având în vedere faptul că mare parte din lămpile de iluminat care sunt 

inlocuite sunt funcționale, însă acestea sunt nu mai sunt necesare autorității 

publice locale, proiectul prevăzând înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu 

lămpi led, pentru utilizarea eficientă a spațiului de depozitare a acestora, propun 



 

  

disponibilizarea acestora și transmiterea, fără plată, către alte instituții publice 

din zonele arondate. 

 

 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 

Prezentul referat va fi înaintat Direcției Juridice și Administrație Publică 

și Direcției Econimice, în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 

 
INIŢIATOR  

Primarul Municipiului Roman,  

 Leonard ACHIRILOAEI  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre aprobarea disponibilizarii unor bunuri  
aparţinând Municipiului Roman 

 
 

Analizând  proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintat de dl. 

Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității 

În prezent, la nivelul municipiului Roman se desfășoară proiectul 

 „Creșterea eficienței energetice și extinderea sistemului de iluminat public din 

municipiul Roman”, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-

2020. 

 Proiectul presupune înlocuirea corpurilor de iluminat existente în acest 

moment cu lămpi led, iluminarea tuturor trecerilor de pietoni, instalarea unui 

sistem de monitorizare și dispecerare a întregului iluminat public cu un sistem 

inteligent de comandă și diagnoză, care va permite în tip real și monitorizarea 

parametrilor de funcționare ai întregii rețele. 

La data de 21.07.2022, Direcția municipal Locato a înaintat către 

autoritatea publică locală un referat de disponibilitate, prin care ne-a comunicat 

faptul că, până în prezent, au fost predate de către SC ELBA-COM SA un număr 

de 2188 corpuri care au fost înlocuite în cadrul proiectului, din acestea un număr 

de 1040 lămpi fiind complet funcționale. 

Având în vedere faptul că lămpile de iluminat care sunt inlocuite nu mai 

sunt necesare autorității publice locale, proiectul prevăzând înlocuirea tuturor 

corpurilor de iluminat cu lămpi led, pentru utilizarea eficientă a spațiului de 

depozitare a acestora, propun disponibilizarea acestora și transmiterea, fără 

plată, către alte instituții publice din zonele arondate. 

 



 

  

 

 

 

Din punct de vedere al oportunității 

Prin HG 841/1995 sunt reglementate condițiile și procedurile de 

transmitere, fără plată, de la o instituţie publică la altă instituţie publică a unor 

bunuri aflate în stare de funcţionare. Potrivit pct 1 din anexa 1 a actului normativ 

menționat, „Pot fi transmise, fără plată, orice fel de bunuri aflate în stare de 

funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt 

necesare instituţiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în 

continuare de altă instituţie publică sau dacă, potrivit reglementărilor în 

vigoare, instituţia nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv”. 

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 354 din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, „(1) Domeniul privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi 

care nu fac parte din domeniul public.     (2) Asupra acestor bunuri, statul sau 

nităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate private”. 

 

 

Față de cele expuse, apreciem proiectul ca fiind legal și oportun și 

recomandăm adoptarea acestuia. 
 

   Director DJAP,       Director Economic,  

C.j. Camelia Rusu                                            Ciprian-Dorin Alexandru 


