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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26.01.2017, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 77 din 20.01.2017,
modificată prin Dispoziţia Primarului nr. 78 din 20.01.2017 privind îndreptarea
unor erori materiale.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1400.
La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 20 consilieri locali, din totalul de 20 consilieri locali în
funcţie.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl Secretar Gheorghe Carnariu pune în vedere membrilor Consiliului
local dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei
publice locale: „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor
consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la
gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterilor consiliului local”. Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu
atenţie proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o
situaţie de acest gen să nu participaţi la vot.”
Dl preşedinte de şedinţă George-Alexandru Bălan declară şedinţa deschisă
şi legal constituită.
În continuare, dl preşedinte de şedinţă George-Alexandru Bălan supune la
vot procesele-verbale ale şedinţelor de Consiliu Local anterioare, respectiv:
 Procesul verbal nr. 22702 din 22.12.2016 este aprobat cu unanimitate de
voturi;
 Procesul verbal nr. 174 din 05.01.2017 este aprobat cu unanimitate de
voturi.
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Se supune spre aprobare, în continuare, ordinea de zi cu 17 proiecte. Dl
consilier Ilie Boloca retrage de pe ordinea de zi proiectul nr. 16, în calitate de
co-iniţiator al acestuia.
Dl primar Lucian-Ovidiu Micu precizează: „Am purtat o discuţie cu cei
doi iniţiatori şi le-am adus la cunoştinţă faptul că în momentul de faţă se află în
dezbatere un proiect de ordonanţă de urgenţă care să modifice O.U.G. nr. 31
din 2013 cu acea taxă de poluare de 80 lei, drept pentru care e mai bine să
aşteptăm textul final al acestei ordonanţe şi ulterior să venim cu discuţii în faţa
dumneavoastră. Vă mulţumesc.”
Se supune spre aprobare, astfel, ordinea de zi fără proiectul nr. 16, aceasta
fiind aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016
privind alegerea comisiei de validare;
2. Proiect de hotărâre privind delegarea, cu caracter temporar, a
atribuţiilor viceprimarului către un consilier;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 145/2016 privind
modificarea componenţei unor;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 132/2016
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii
de activitate;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului anual de
acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de
ajutor social;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a
tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi
medicamente;
7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi
administrate de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului
Roman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului
costului mediu lunar de întreţinere şi a alocaţiei zilnice de hrană
pentru persoanele vârstnice cazate în Centrul Rezidenţial pentru
persoane vârstnice - Casa Bunicilor din Municipiul Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a
sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă şi aprobarea
acordării concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din
aparatul de lucru al Primarului Municipiului Roman, serviciile
publice subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului Local;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor
terenuri;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 238
din 17.11.2016 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C.
VIOBETI COMIMPEX S.R.L. Bucureşti şi Municipiul Roman
pentru realizarea Proiectelor ,,SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN” în
perioada 17.12.2016-07.01.2017 și ,,PATINOARUL” în perioada
17.12.2016 - 28.02.2017;
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12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman;
13. Proiect de hotărâre privind numirea ca agent de inundații a Şefului
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a
unui contract de concesiune;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare sens giratoriu la
intersectia DN2(E85) cu strada Plopilor, Municipiul Roman”;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru sumele
propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U.
Roman în anul 2017.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 127 din
24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare – avizul Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil cu o îndreptare de
eroare materială: „În expunerea de motive se face referire la H.C.L. nr. 127 din
24.06.2016, nu 2017”.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – delegarea, cu caracter temporar, a
atribuţiilor viceprimarului către un consilier local – avizul Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Dl consilier Leonard Achiriloaei propune, din partea grupului local PNL,
pe dna consilier Ioana Roxana Iorga.
Dl consilier Ilie Boloca propune, din partea grupului local PSD, pe dl
consilier Daniel Laurenţiu Vasiliu.
Se propune o pauză pentru pregătirea buletinelor de vot.
Având în vedere că un membru al comisiei de validare, respectiv dl
D.L.Vasiliu, este şi candidat, dl preşedinte de şedinţă G.A. Bălan, întreabă
grupul PSD dacă, având în vedere primul proiect de pe ordinea de zi care a fost
aprobat în această formă, doresc să îşi schimbe nominalizarea pentru delegarea
atribuţiilor de viceprimar, pentru a evita un conflict. Grupul politic PSD, prin dl
consilier I.Boloca, răspunde negativ.
Dl Secretar adaugă: „Procesul verbal poate fi semnat de jumătate + 1 din
membrii. Deci dacă sunt 5, trebuie semnat de minimum 3 [...] Nu văd nici o
problemă. Dl Laurenţiu Vasiliu nu va semna procesul verbal al comisiei de
această dată.”
Astfel, dl consilier Vasiliu, ca membru al comisiei de validare, nu va
semna procesul verbal de constatare a rezultatelor voturilor, deoarece este şi
candidat propus. Ceilalţi 4 membrii ai comisiei vor semna în condiţii normale.
Dl Secretar Gheorghe Carnariu expune procedura de vot: „Au fost
întocmite buletinele de vot. Vom respecta următoarea procedură: Dl preşedinte
al comisiei de validare va striga în ordine alfabetică fiecare consilier.
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Consilierul respectiv va prelua buletinul de vot, se va deplasa în cabina special
amenajată, şi va vota. Sunt 2 candidaţi. Votul pentru un candidat înseamnă că
numele său va fi lăsat liber, candidatul care nu este preferat va fi tăiat cu o linie
orizontală. Deci [...] cine este împotriva unui candidat, cu o linie orizontală îi
va tăia numele.”
După numărarea voturilor, rezultatele sunt:
- Dna Ioana Roxana Iorga - 14 voturi;
- Dl Daniel Laurenţiu Vasiliu - 6 voturi.
În consecinţă, dna consilier Ioana Roxana Iorga este delegată să
exercite atribuţiile de viceprimar, pe perioada exercitării de către dl LucianOvidiu Micu a atribuţiilor specifice de primar, cu 14 voturi „pentru”.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 145/2016
privind modificarea componenţei unor comisii – avizul Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea anexei la H.C.L. nr.
132/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate – avizul Comisiei pentru administraţie publică locală,
sport şi turism este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea aprobarea Planului
anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de
ajutor social – avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi
turism este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de
acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi
medicamente – avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi
turism este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Dl Primar Lucian-Ovidiu Micu adaugă: „Vreau să vă aduc la cunoştiinţa
dumneavoastră, aşa cum aţi văzut în cuprinsul Regulamentului, că am modificat
începând din acest an suma de la care se alocă aceste tichete sociale. Dacă
până în trecut erau 750 lei, începând cu anul acesta am trecut la suma de 1.000
lei, astfel încât o categorie cât mai largă de romaşcani să poată beneficia de
aceste tichete. Vă mulţumesc.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 7) de pe ordinea de zi – înfiinţarea serviciilor sociale
acordate şi administrate de către Direcţia de Asistenţă Socială a
Municipiului Roman – avizul Comisiei pentru administraţie publică locală,
sport şi turism este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea, pentru anul 2017, a
nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a alocaţiei zilnice de hrană
pentru persoanele vârstnice cazate în Centrul Rezidenţial pentru persoane
vârstnice - Casa Bunicilor din Municipiul Roman – avizul Comisiei pentru
buget-finanţe este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de
acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă şi aprobarea
acordării concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din aparatul
de lucru al Primarului Municipiului Roman, serviciile publice subordonate
şi aparatul de lucru al Consiliului Local – avizul Comisiei pentru bugetfinanţe este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi
închirierii unor terenuri – se votează pe Anexe:
 Pentru anexa nr. 1, avizul Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului este favorabil. Avizul Comisiei juridice
este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
 Pentru anexa nr. 2, avizul Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului este favorabil, mai puţin pentru punctul 3,
care a primit aviz nefavorabil. Avizul Comisiei juridice este
favorabil.
Dl consilier Daniel-Laurenţiu Vasiliu propune ca preţurile prevăzute în
această anexă să fie majorate de la €0,8/mp/zi la €2,0/mp/zi.
Dl Primar îi răspunde: „Acesta este un tarif reglementat prin hotărâre de
consiliu local, şi e preţul de pornire a licitaţiei. În urma licitaţiei, poate să
ajungă la un preţ mult mai mare.”
Dl preşedinte de şedinţă G.A. Bălan adaugă: „Deci este un tarif minim. În
urma licitaţiei, se poate ajunge şi la €8/mp/zi.”
Dl consilier Eugen Patraşcu întreabă: „Deci dumneavoastră spuneţi că e
minim?”
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Dl Primar răspunde: „Trebuie să schimbăm hotărârea de consiliu [sau] în
toamna viitoare când venim cu tarifele, cu taxele şi impozitele locale.”
Dl preşedinte de şedinţă Bălan încheie: „Puteţi propune să le modificaţi
atunci, să le creşteţi. Noi nu le-am crescut.”
Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 2, fără punctul 3, proiectul de
hotărâre este aprobat cu 14 voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă”.
Pentru clarificare, dl Primar specifică: „E vorba de acele tonete pentru
jocul „Bingo” de la Antena 1. Ştiu că e un program foarte vizionat. Noi am zis
că romaşcanii, în loc să meargă să îşi cumpere bilete de la Bacău sau de la Iaşi
sau de prin alte părţi, unde există astfel de tonete, e bine să avem şi la Roman.
Eu personal nu sunt un împătimit al acestor jocuri, dar dacă sunt persoane, şi
ştiu că sunt în Roman, de ce să nu le putem acorda această facilitate.”
Dl consilier D.L. Vasiliu adaugă: „Problema nu a fost să acordăm
cetăţenilor Municipiului Roman ocazia de a juca la acest joc, ci a fost problema
cu preţul.”
Dl Primar răspunde: „Da, dar trebuie să înţelegeţi că preţul a fost
aprobat tot de către dumneavoastră în toamna anului trecut când am aprobat
taxele şi impozitele locale. Şi de asemenea, aşa cum v-am explicat, e vorba de o
licitaţie publică şi preţul poate ajunge în urma licitaţiei, chiar mai mare decât
cel propus de dumneavoastră. Mulţumesc.”
La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.
nr. 238 din 17.11.2016 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre
S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. Bucureşti şi Municipiul Roman pentru
realizarea Proiectelor ,,SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN” în perioada
17.12.2016-07.01.2017 și ,,PATINOARUL” în perioada 17.12.201628.02.2017 – avizul Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi
tineret este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Dl consilier D.L. Vasiliu intervine: „Propun ca în locul celor 2 concerte
anulate cu „Ansamblul Răzeşii de la Pogăneşti” şi „Alessia”, sumele alocate
acestor concerte să revină în vistieria municipiului Roman. Să nu se decaleze
aceste concerte cu ocazia altui eveniment.”
Dl Mihai Bîrjovanu, Şeful Serviciului Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învăţământ şi Mass-Media, răspunde: „Nu este vorba de sume. Este un
acord de colaborare în care Primăria nu pune nici un ban. Pune la dispoziţie
spaţiul, doar atât.”
Dl Primar adaugă: „În momentul în care am aprobat acest acord de
asociere, acesta nu a presupus nici o sumă de bani din partea Primăriei
Municipiului Roman. Doar am pus la dispoziţia acestui agent economic un
spaţiu în care el să desfăşoare un târg cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Printre
angajamentele sale era şi acest ultim concert care nu presupune, şi nici un
concert nu a presupus, nici o sumă de bani din partea municipalităţii. Atunci el
nu are ce bani să ne dea înapoi, ci e doar o obligaţie asumată de el, şi ca să nu
pierdem această obligaţie am zis că e bine ca cele două formaţii să vină la zilele
oraşului.”
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Dl preşedinte de şedinţă G.A. Bălan clarifică: „Adică o să vină fără bani.
Deci sunteţi de acord, da?”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 12) de pe ordinea de zi – reorganizarea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman – avizul
Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 13) de pe ordinea de zi – numirea ca agent de inundații a
Şefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență – avizul Comisiei
pentru administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării, prin act
adiţional, a unui contract de concesiune – avizul Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare sens giratoriu la
intersectia DN2(E85) cu strada Plopilor, Municipiul Roman” – avizul
Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea cofinanţării pentru
sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru
S.M.U. Roman în anul 2017 – avizul Comisiei pentru buget-finanţe este
favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte George-Alexandru Bălan declară
închise lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George-Alexandru BĂLAN

Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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