ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea infiintarii Directiei de Asistenta Sociala a orasului Roznov, judetul Neamt
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Luand act de Adresa nr.19.767/2019 emisa de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
Vazand prevederile art. 518 coroborat cu art. 466 alin. 2 lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, art.112 si art.113, alin.3 din L.nr.292/2011 privind asistenta sociala, prevederile
O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale, prevederile art.1 din Anexa nr.3 din H.G.nr.539/2005 privind
aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale, prevederile L.nr.197/2012
privind asigurarea calitatii serviciilor sociale, prevederile art.1 din Anexa nr.2 din H.G.nr.797/2017 privind
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de asistenta sociala si a
structurii orientative de personal, prevederile art.191, alin.2 coroborate cu prevederile art.194-195 din
L.nr.287/2009 privind Codul civil;
Analizand Referatul de Aprobare nr.548/16.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.562/16.01.2020 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”a” si alin.3, lit.”c” si lit.”e” si art.130 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………………, conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” si art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1(1) Se aproba infiintarea serviciului public de asistenta sociala, institutie publica, cu
personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului local al orasului Roznov, judetul Neamt, denumita
Directia de Asistenta Sociala a orasului Roznov, judetul Neamt, prin reorganizarea Serviciului de
Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin
preluarea Caminului pentru persoane varstnice Roznov si prin completarea locurilor vacante prin
concurs.
(2) Se aproba redistribuirea sau preluarea, dupa caz, a personalului actualei structuri a
Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, a personalului structurii din cadrul Caminului pentru persoane varstnice Roznov, precum
si a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

(3) Personalul Directiei de Asistenta Sociala a orasului Roznov, judetul Neamt este format din
functionari publici si personal contractual.
Art.2(1) Sediul Directiei de Asistenta Sociala a orasului Roznov, judetul Neamt este incinta
sediului Primariei orasului Roznov, strada Tineretului, nr. 663, oras Roznov, judetul Neamt;
(2) Sediul va putea fi schimbat prin decizia autoritatii deliberative.
Art.3 Se aproba Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala
care va functiona potrivit acestuia, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4(1) Se aproba Organigrama Directiei de Asistenta Sociala, conform Anexei nr.2, parte
integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba Statul de Functii al Directiei de Asistenta Sociala, conform Anexei nr.3, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.5 Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Directiei de Asistenta Sociala a orasului
Roznov, judetul Neamt se asigura din subventii de la bugetul de stat, subventii de la bugetul local si din
venituri proprii.
Art.6 Secretarul General al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei
hotarari autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
al Caminului pentru persoane varstnice Roznov
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Avand in vedere adresa nr. 929/17.12.2019 emisa de Caminul pentru persoane varstnice Roznov;
Vazand prevederile art. 3 alin.(1) si alin.(2) si prevederile Anexei nr. 1 din H.G. nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale;
Analizand Referatul de Aprobare nr.625/17.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.626/17.01.2020 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit. “d si alin.(7), lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art.196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Caminului pentru persoane varstnice
Roznov, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Secretarul general al orasului Roznov, judetului Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate,” si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Caminului pentru persoane varstnice
Roznov
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Luand act de Adresa nr.928/17.12.2019 emisa de Caminul pentru persoane varstnice Roznov;
Vazand prevederile Anexei nr. 1 din H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, ale L. 17/2000
privind asistenta sociala a persoanelor varstnice si ale Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate
în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi
cantinele sociale;
Analizand Referatul de Aprobare nr.627/17.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.628/17.01.2020 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”a” si alin.3, lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………………, conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se aproba Organigrama Caminului pentru persoane varstnice Roznov, conform Anexei nr.1,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba Statul de Functii al Caminului pentru persoane varstnice Roznov, conform Anexei
nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Secretarul General al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor aflate in stare de insolvabilitate
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Interpretand prevederile art.265, alin.(1) si alin.(2) si art. 266 alin.(2) din L.nr.207/2015 privind
Codul de procedura fiscala;
Analizand Referatul de Aprobare nr.312/09.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.313/09.01.2020 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”b” si alin.(4) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba scoaterea creantei din evidenta fiscala curenta si trecerea ei intr-o evidenta fiscala
separata, a persoanelor aflate in stare de insolvabilitate, potrivit Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta
hotarare, valoarea debitelor fiind de 69.441 lei.
Art.2. Se aproba scoaterea din evidenta fiscala a debitelor mentionate in Anexa nr. 2, parte integranta din
prezenta hotarare, valoarea debitelor fiind de 180.713 lei.
Art.3. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate va asigura
aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

____________

Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea acordarii facilitatilor fiscale pentru persoane fizice
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Interpretand prevederile art.456, alin.2, lit.”k” si art.464, alin.2, lit.”j” din L.227/2015 privind Codul
fiscal;
Analizand Referatul de Aprobare nr.416/13.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.417/13.01.2020 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”b” si alin.(4) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. (1) Se aproba acordarea facilitatilor fiscale, in sensul scutirii la plata impozitului pe cladire
si a impozitului pe teren, persoanelor fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut
pe tara, ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, unui numar de 125 de
persoane, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Consiliul local acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri, pentru o cladire
proprietate personala sau coproprietate folosita ca domiciliu si a impozitului pe teren, pentru terenul
aferent cladirii folosite ca domiciliu, pe baza de ancheta sociala.
Art.2. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate va
asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei
hotarari autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind stabilirea nivelului maxim al coeficientilor de salarizare pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Roznov, incepand
cu anul 2020
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Avand in vedere prevederile art. 11 din L.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile H.G.nr 935/2019 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată si O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Analizand Referatul de Aprobare nr.685/20.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.689/20.01.2020 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se aproba nivelul maxim al coeficientilor de salarizare pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Roznov, incepand cu 1 ianuarie 2020,
conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate va asigura
aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3 Secretarul general al orasului Roznov, judetului Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrarea a unui imobil
apartinand domeniului public al orasului Roznov, judetul Neamt
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Interpretand prevederile art. 879 alin. (2) si alin. (5) si art. 880 din Codul Civil al Romaniei, adoptat
prin L. nr. 287/2009, republicat cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 84 alin.
(4), art. 286 alin (4) si art. 287 lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 25 alin. (2)
din L. nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
Analizand Referatul de Aprobare nr.11.035/20.12.2019 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.11.034/20.12.2019 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.“c” si alin.(6) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba dezmembrarea suprafetei de 18.943 m.p., a imobilului teren intravilan, apartinand
domeniului public situat in str. N. Roznovanu, oras Roznov, judetul Neamt, categoria de folosinta curti
constructii, in 2 loturi, dupa cum urmeaza:
Lotul nr. 1 – imobilul cu numarul cadastral 55470, cu suprafata masurata de 18.894 m.p.(care
cuprinde doua cladiri C1 = 44 m.p. si C2 = 128 m.p.)
Lotul nr. 2 - imobilul cu numarul cadastral 55471, cu suprafata masurata de 49 m.p. (care cuprinde o
cladire C1 = 45 m.p.)
Art.2. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
C O N S I L I U L L O C A L AL O R A Ş U L U I R O Z N O V
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind modificarea si completarea H.C.L.nr.98/22.12.2005 privind infiintarea, organigrama si
numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Roznov, judetul
Neamt
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Vazand Ord. Prefectului judetului Neamt nr.321/27.08.2019 pentru aprobarea Calendarului pentru
punerea in aplicare a prevederilor O.M.A.I.nr.75/27.06.2019 pentru aprobarea criteriilor de performanta
privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de
urgenta;
Luand in considerare prevederile O.G.nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea
serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, prevederile O.U.G.nr.21/2004 privind Sistemul
National de management al Situatiilor de Urgenta, prevederile L.nr.481/2004 privind protectia civila si
prevederile L.nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Luand act de prevederile art.59 si art.60 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.546/16.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel CIUBOTARU, intocmit conform prevederilor art.136, alin.(3) si alin.(8), lit.”a” si
alin.(10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art.30, alin.(1), lit.”c”
din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.550/16.01.2020 emis de Compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, intocmit conform prevederilor art.136, alin.(8), lit.”b” si alin.(10) din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”a” si lit.”d”, alin.3, lit.”e” si alin.7, lit.”h” din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
Luand act de Avizul favorabil (consultativ) nr……………. al Comisiei de specialitate, conform
prevederilor art.136, alin.(8), lit.”c” si alin.(10) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul dispozitiilor art.139, alin.1 din din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1 Se modifica Art.1 din H.C.L.nr.98/22.12.2005, care va avea urmatorul continut:
“Se infiinteaza Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, de tipul V2, in subordinea Consiliului local
al orasului Roznov, judetul Neamt”.
Art.2 Se modifica si se completeaza art.3, care va avea urmatorul continut:
“Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta se incadreaza cu un numar de 21 persoane, din care 6
angajati pe functii specific serviciului voluntar si 15 voluntari, dupa urmatoarea structura organizatorica:
1.Compartimentul pentru prevenire:

a)un specialist pentru toate institutiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului local;
b)un specialist la fiecare 500 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colectiv, in mediul rural;
c)un specialist la fiecare 1.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colectiv, in mediul urban.
2.Una formatie de interventie condusa de un sef formatie de interventie, care are in compunere:
a)1(una) grupa de interventie/tura (exclusiv pentru serviciile care au incadrati soferi pe autospeciala),
care in cadreaza autospeciala de stingere cu apa si spuma compusa din:
 1(unu) sef grupa de interventie/tura (exclusiv pentru serviciile care au incadrati soferi de
autospeciala);
 3(trei) servanti pompieri si 1(unu) conducator autospeciala (pentru serviciul voluntar tip V2 dotat
cu autospeciala de capacitate mare/medie) sau 2(doi) servanti pompieri si 1(unu) conducator
autospeciala (pentru serviciul voluntar tip V2 dotat cu autospeciala de capacitate mica)/tura
(exclusiv pentru serviciile care au incadrati soferi pe autospeciala).
(ATENTIE: In situatia in care programul serviciului voluntar este organizat in ture de serviciu,
incadrarea grupelor de interventie este obligatorie pentru fiecare tura, conform art.26, alin.3 din
O.M.A.I.nr.75/2019).
b)Echipe specializate incadrate cu minim 3 persoane, care include si seful echipei specializate, astfel:
b.1. 1(una) echipa specializata pentru avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-evacuare.”
(ATENTIE: aceasta echipa nu este obligatorie deoarece atributiile pot fi indeplinite de catre grupa de
interventie, conform art.26, alin.5 din O.M.A.I.nr.75/2019)
Art.3 Se elimina art.4.
Art.4 Se introduce art.4¹, care va avea urmatorul cuprins:
“Se aproba Organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.”
“Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.”
Art.5 Se modifica Art.5 din H.C.L.nr.98/22.12.2005, care va avea urmatorul continut:
“Componenta nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului
Roznov, judetul Neamt, stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
si actualizarea fisei postului pentru personalul angajat pe functii specific serviciului voluntar, se va face prin
Dispozitie a primarului orasului Roznov, judetul Neamt.”
Art.6 (1) Celelalte articole din H.C.L.nr.98/22.12.2015 raman neschimbate.
(2) Dispozitiile de modificare si de completare se incorporeaza, de la data intrarii lor in vigoare,
in actul de baza, identificandu-se cu acesta.
Art.7 Secretarul General al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei
hotarari autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .
Initiator,
Primar
Ionel CIUBOTARU
____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate,
Secretar General
Alina Diana STOIAN
____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor, aplicabil pe teritoriul administrativ al
orasului Roznov, pe anul 2020
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Avand in vedere prevederile art.13, lit.”a” si lit.”b” din L.307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, art.14 lit. a) din Ord.MAI 163/2007 privind Normele Generale de aparare impotriva incendiilor,
Ord.MAI 132/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a
riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si H.G.642/2005 privind
aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor
economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
Analizand Referatul de Aprobare nr.563/16.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.560/16.01.2020 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”d” si alin.(7) lit.”h” si lit. “o” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor, aplicabil pe teritoriul administrativ al
Orasului Roznov, Judetul Neamt, valabil pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Serviciul S.V.S.U. va asigura aducerea la
indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI ROZNOV
Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390
Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665241
cod CAEN 8411; CUI: 2612901
E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

Proiect de Hotarare
Privind aprobarea inventarierii patrimoniului Orasului Roznov la data de 31.12.2019
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si
ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
Avand in vedere prevederile art. 7 din L.nr.82/1991 a contabilitatii, prevederile art.2 din
O.M.F.P.nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si prevederile art.289 din O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ;
Luand act de Procesul-verbal nr.11.143/31.12.2019 intocmit de Comisia de Inventariere constituita
conform Dispozitiei Primarului nr.420/28.11.2019;
Analizand Referatul de Aprobare nr.672/20.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.674/20.01.2020 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”b” si alin.(4) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr…………….., conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1(1) Se aproba rezultatul inventarierii patrimoniului Orasului Roznov, conform Procesuluiverbal nr.11.143/31.12.2019.
(2) Se aproba inventarul patrimoniului Orasului Roznov, conform Anexei nr.1, parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2 Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate va asigura
aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3 Secretarul general al orasului Roznov, judetului Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro .

Initiator,
Primar
Ionel Ciubotaru

____________
Adoptată în şedinţa din data de 27.01.2020
Cu un număr de __ voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

Avizat pentru legalitate
Secretar General,
Alina Diana Stoian

____________

