
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Nr. 7052 din 30.01.2023 
 

privind modificarea unor hotărâri de Consiliu Local 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

         Examinând referatul de aprobare nr. 7127 din 30.01.2023 iniţiată de către 

dl. Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 7177 din 30.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și 

Administrație Publică 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.02.2023 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ____ din 

__.02.2023 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul 

favorabil nr. ____ din  __.02.2023 al Comisiei Juridice ;  

Având în vedere: 

- Adresa Direcției Tehnice și Investiții cu nr. 61355 din 05.09.2022 

privind solicitarea trecerii imobilului Școală Corp B – C2 și magazie -C4 din 

domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, în 

vederea demolării și realizării unor noi construcții; 

- adresa Direcției Tehnice și de Investiții nr. 636/05.01.2023;  

- prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 361, alin. 2 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 

 Luând în considerare art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, precum 

și Ordinul nr. 5816/2016 al Ministerul Educației Naționale privind aprobarea 

procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 

materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi 

condiţiile necesare acordării acestuia 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. 

(g), ale art. 361, alin. 2, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 

  În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se modifică art. 1 din HCL 199 din 07.09.2022 privind 

aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al 



municipiului Roman, în sensul că, în loc de „se constată” se va trece „se 

propune”.  

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL 199 din 07.09.2022 privind 

aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Roman, care va avea următorul conținut : 

„Art. 3 : Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea 

Funciară a modificării regimului juridic al bunurilor prevăzute la art. 1, 

precum și în vederea obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației 

pentru implementarea proiectului „Construire și dotare corp B și Sală de sport 

– Școala Costache Negri” 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 199 din 11.01.2023 rămân 

neschimbate. 

 Art. 4. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL 3 din 11.01.2023 privind 

aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Roman, în sensul că se va trece „se propune” în loc de „se 

constată”, în loc de „corp C1 – tronson 1” se va trece „corp C4”, iar în loc de 

„identificat cu nr. cadastral 58782-C1” se va trece „identificat cu nr. cadastral 

58782-C4” 

Art. 5. Se modifică art. 3 alin. (1) din HCL 3 din 11.01.2023 privind 

aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Roman, care va avea următorul conținut : 

„Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea 

Funciară a modificării regimului juridic al bunurilor prevăzute la art. 1, 

precum și în vederea obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației 

pentru implementarea proiectului „ Proiect integrat de reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și dotare Sală de 

Sport - pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea 

Grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul 

Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman” 
     Art. 6. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 3 din 11.01.2023 rămân 

neschimbate. 

          Art. 7. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, prin 

serviciile de specialitate. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului general al municipiului 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. 7127 din 30.01.2023 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri de Consiliu 

Local 
  

 

 

 Prin hotărârile Consiliului Local al municipiului Roman nr. 

199/07.09.2022 și nr. 3/11.01.2023 s-a aprobat, în conformitate cu prevederile 

legale, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman 

al unor imobile, în vederea implementării unor proiecte cu finanțare europeană. 

Deși atât în cuprinsul referatului de aprobare, cât și în cuprinsul raportului 

de specialitate care au stat la baza adoptării acestor hotărâri au fost menționate 

proiectele ce urmează a fi implementate în vederea reabilitării și modernizării 

acestor imobile, denumirea acestora nu a mai fost preluată și în cuprinsul 

hotărârilor de Consiliu Local. 

Având în vedere că pentru obținerea avizelor necesare de la Ministerul 

Educației este necesară menționarea denumirii proiectelor europene în cuprinsul 

hotărârii de consiliu local, se impune modificarea, în mod corespunzător, a HCL 

nr. 199/07.09.2022 și HCL nr. 3/11.01.2022. 

 

Față de cele ce preced, rog dnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 

 

 

 

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 

Nr. 7177 din 30.01.2023 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri de Consiliu 

Local 
  

 

Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre 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 hotărârile Consiliului Local al municipiului Roman nr. 

199/07.09.2022 și nr. 3/11.01.2023 s-a aprobat, în conformitate cu prevederile 

legale, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman 

al unor imobile, în vederea implementării unor proiecte cu finanțare europeană. 

Deși atât în cuprinsul referatului de aprobare, cât și în cuprinsul raportului 

de specialitate care au stat la baza adoptării acestor hotărâri au fost menționate 

proiectele ce urmează a fi implementate în vederea reabilitării și modernizării 

acestor imobile, denumirea acestora nu a mai fost preluată și în cuprinsul 

hotărârilor de Consiliu Local. 

Având în vedere că pentru obținerea avizelor necesare de la Ministerul 

Educației este necesară menționarea, în mod expres, în cuprinsul celor două 

hotărâri de consiliu local, a denumirii proiectelor europene, este oportună mod 

corespunzător, a HCL nr. 199/07.09.2022 și HCL nr. 3/11.01.2022. 

 

Din punct de vedere al legalității, proiectul întrunește condiţiile 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. 

 

În concluzie, apreciem proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și 

recomandăm adoptarea acestuia. 

 

Director DJAP,  

C.j. Camelia Rusu 




