
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr.  51265 din 25.07.2022 

 

privind eliberarea din functie a viceprimarului 
municipiului Roman 

 
 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 224/19.11.2020 privind alegerea 
Viceprimarului municipiului Roman precum și dispozițiile art. 152 alin. (5) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Luand act de referatul de aprobare al unui grup de consilieri locali din 
Consiliul Local al Municipiului Roman, înregistrat cu nr. 51263/25.07.2022 și 

văzând raportul de specialitate nr. 51269 din 25.09.2022, întocmit de Direcția 

Juridică și Administrație Publică- Biroul Juridic Contencios; 
Având în vedere avizul de legalitate nr. 51271/25.07.2022 al Secretarului 

municipiului Roman, avizul nr. __ din 27.07.2022 al Comisiei pentru administrație 

publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. __ din 27.07.2022 al Comisiei 
Juridice; 

Luând în considerare dispozițiile art. 10 și art. 11 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera a), alin. (3) litera b), ale art. 
152 alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se eliberează din funcție Viceprimarul Municipiului Roman, județul 

Neamt, dnul Samson Radu-Constantin. 
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se declară vacantă 

funcția de Viceprimar al Municipiului Roman. Orice alte prevederi contrare 
prezentei își încetează valabilitatea. 

Art. 3 Secretarul general al municipiului va înainta și comunica prezenta 

hotărâre autorităților și persoanelor interesate. 
 

Inițiatori 
Grup de consilieri ai Consiliului local al municipiului Roman 
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Emitent: Direcția juridică și administrație publică - Biroul juridic contencios 
Nr. 51269  din  25.07.2022   
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

 

la proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a Viceprimarului 
municipiului Roman 

          

 

                Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de un grup de 
consilieri locali ai Consiliului Local Roman, am constatat următoarele: 

          Din punct de vedere al oportunității 

 În data de 22.07.2022, Samson Radu Constantin, având funcția de Viceprimar 

al municipiului Roman, a postat în spațiul public, pe pagina proprie a rețelei de 
socializare facebook, o informație prin care a anunțat decesul unui copil în Ștrandul din 
cadrul Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”.  

 Informația plasată în spațiul public virtual s-a dovedit a fi falsă, copilul fiind 
salvat prin intervenția personalului propriu al Complexului și al Spitalului Municipal de 
Urgență Roman, la data publicării informației fiind în stare stabilă și în siguranță la un  
spital din Iași. 

 Dl.  Samson avea posibilitatea și obligația legală de a verifica veridicitatea 
informației distribuite, întrucât funcția pe care o deține îi impune o atitudine corectă și 

imparțială față de orice eveniment sau măsură care implică instituția din care face parte. 
Atât postarea inițială, cât și încercările de a reveni asupra situației in care s-a plasat, au 
produs un impact emoțional puternic asupra publicului care a reacționat major, știrea 
ajungând la televiziunile naționale în prime-time, punând instituția și întreaga comunitate 
într-o postură și imagine total nefavorabilă.  

  

 Din punct de vedere al legalității 

 Raportat la cele ce preced, apreciem că, au fost încălcate dispozițiile art. 10 și 

art. 11 din O.U.G. nr. 57/2019, care reglementează principiul satisfacerii interesului 
public și al imparțialității în exercitarea funcției de demnitate publică. 



 

 

 Potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 57/2019, „Autorităţile şi instituţiile administraţiei 

publice, precum şi personalul din cadrul acestora au obligaţia de a urmări satisfacerea 
interesului public înaintea celui individual sau de grup. Interesul public naţional este 

prioritar faţă de interesul public local”, iar potrivit art. 11, „Personalul din 
administraţia publică are obligaţia de a-şi exercita atribuţiile legale, fără subiectivism, 

indiferent de propriile convingeri sau interese”. 
 
 De asemenea, potrivit art. 152 alin. (5)din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, „Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, 

prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul 

consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi 

din numărul consilierilor locali în funcţie”, iar  potrivit art. 129 alin . (2) litera a) și 

alin. (3) litera b) același act normativ, „Consiliul local are atribuții privind unitatea 
administrativ - teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea 

aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes local, respectiv alege 
viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau 
a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2)”. 

   

 Față de cele ce preced, apreciem că proiectul de hotărâre înaintat îndeplinește 

condițiile de legalitate și oportunitate. 

 

 

     DJAP- Biroul Juridic Contencios, 
                                                  cj. Corina Ionela POPA 


