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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 21.08.2018, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 744/09.08.2018.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”,
Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1300.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilieri locali.
Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local
prevederile alineatului 1 al articolului 46 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.
Preşedinte de şedinţă este dl. Constantin Ghica care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 26.07.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:
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1. la punctul 2 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte
finanțate din bugetul local, precum și a listei de investiții de la
Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018 – iniţiator
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman se
modifică anexele nr. 1 și 2 conform expunerii de motive suplimentare
nr. 15454/20.08.2018;
2. se introduce punctul 5) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în
cadrul proiectului: "Proiect integrat de construire şi dotare a
Corpului B şi a Sălii de Sport - Şcoala Costache Negri pentru
învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea
drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul
Roman" – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
3. se introduce punctul 6) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în
cadrul proiectului: "Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu
destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat
"Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de
acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman" – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
4. se introduce punctul 7) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în
cadrul proiectului: "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
Centrului Multicultural "Unirea", reabilitarea şi modernizarea
străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman" – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
5. se introduce punctul 8) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în
cadrul proiectului: "Proiect integrat de reabilitare, modernizare,
extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi dotare Sală de
Sport - pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi
dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor
publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman" –
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
6. Diverse (la propunerea d-lui consilier Radu-Cătălin Curpăn);
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a
listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul
local, precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de
Urgență Roman, pe anul 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință a unui
teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri
proprii ale subscrisei a investitiei „Amenajare acces prin intersectie
cu sens giratoriu in strada Mihai Viteazu si pilon publicitar, pentru
obiectivul Retail Park Roman” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce
vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Proiect integrat de construire
şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport - Şcoala Costache Negri
pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi
modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din
Municipiul Roman" – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce
vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Reabilitarea şi modernizarea
clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban
defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire
căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman" – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce
vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Reabilitarea, modernizarea şi
dotarea Centrului Multicultural "Unirea", reabilitarea şi
modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman" –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce
vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Proiect integrat de reabilitare,
modernizare, extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi dotare
Sală de Sport - pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea
şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor
publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman" –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
9. Diverse (la propunerea d-lui consilier Radu-Cătălin Curpăn);
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
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Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă s-au stablit participanții
din străinătate. ”Termenul era de 15 august. În ce limbă de circulație
internațională va fi tipărit volumul și ce înțelegeți prin Europa postbelică, vă rog
dacă se poate”.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează faptul că acesta este un
proiect al Centrului de Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” din Piatra-Neamț,
centru aflat în subordinea Consiliului Județean. „În baza aprobării acestui
parteneriat urmează ca și Consiliul Județean să aloce diferența de bani. Proiectul
aparține în totalitate Centrului de Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”, de aceea
pentru detalii organizatorice am să vă rog să vă adresați lor”.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local
consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din
bugetul local, precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de
Urgență Roman, pe anul 2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost
favorabil, inclusiv pentru anexele nr. 1 și 2 modificate conform expunerii de
motive suplimentare nr. 15454/20.08.2018.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu amendamentul
comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” și 1 abținere
(dl. R.C. Curpăn).
Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – privind aprobarea transmiterii în
folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din
fonduri proprii ale subscrisei a investitiei „Amenajare acces prin intersectie
cu sens giratoriu in strada Mihai Viteazu si pilon publicitar, pentru
obiectivul Retail Park Roman” – avizul comisiei pentru urbanism și
administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala
Sporturilor – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism
a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn solicită îndreptarea erorii din titlul
hotărârii, respectiv „privind aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor” în loc de
„privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Complexului Sportiv Sala Sporturilor”.
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu îndreptarea erorii
materiale din titlul acestuia, a fost aprobat cu 20 voturi „pentru” și 1 abținere
(dl. R.C. Curpăn).
La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Proiect integrat de
construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport - Şcoala Costache
Negri pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi
modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul
Roman" – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn îl roagă pe domnul primar, datorită
faptului că proiectele de hotărâre au apărut foarte târziu, la 1104, să citească
împreună articolul 5. „Să vedem cam până la ce plafon avem noi voie ca
autoritate locală, să mergem. Articolul 5 din toate cele 4 proiecte. Există un
plafon maxim stabilit prin lege ?”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că plafonul este cel din toate
proiectele cu finanțare europenă care privesc autoritățile publice locale,
respectiv 2%.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că cei 2% sunt la articolul 4.
”Întrebarea se referă la cheltuielile de la articolul 5.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu îl întreabă pe domnul consilier Radu
Cătălin Curpăn dacă se referă la cheltuielilile neeligibile.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că înainte se chemau
neeligibile. „Acum văd că se cheamă conexe.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acele cheltuieli conexe se
referă la sistematizarea verticală, la alimentarea cu energie electrică, la
alimentarea cu apă, etc.
Dl. consilier Constantin Holban consideră că ar trebui pus un plafon.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că nu se poate pune un plafon. ”În
momentul de față discutăm doar de un studiu de fezabilitate. Celelalte cheltuieli
le vom afla în momentul în care vom avea proiectele tehnice de execuție. Deci
fără proiect tehnic nu discutăm. Abia după obținerea finanțării se face licitație
publică pentru contractarea proiectării. Apoi proiectarea merge la verificare la
ADR Nord-Est, iar după aceea se scoate la licitație proiectul. Abia din acel
moment vom ști care sunt sumele. Oricum toate sumele care se vor aloca vor fi
aprobate de către consiliul local.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Reabilitarea şi
modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului
urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi
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construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman" – avizul
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Reabilitarea,
modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural "Unirea", reabilitarea şi
modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman" – avizul
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Proiect integrat de
reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi
dotare Sală de Sport - pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea
şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în
cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman" – avizul comisiei pentru
buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Diverse:
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că de la 1 iulie s-a majorat
punctul de pensie. ”Drept pentru care ar trebui să creștem și noi plafonul pentru
acordarea subvențiilor la transportul în comun în Roman cu cel puțin 10%
pentru pensionari.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu propune ca atunci când se va întocmi
proiectul de buget pentru anul viitor să se ia în calcul aceste majorări atât la
tichetele sociale cât și la transportul public local. „Acum bugetul fiind deja
construit să îl lăsăm să meargă. Eu vă cer să aveți puțină răbdare, să vedem ce va
veni și la nivelul subvențiilor. Dacă vor fi modificări, atunci vom face și noi.
Noi deocamdată încercăm să ne păstrăm la nivelul acela propus de Guvern.”
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că domnul primar a fost
întrebat de către presă despre posibilitatea creerii unui capitol special, a unei
punți de solidaritate, pentru romașcanii care suferă de cancer și care nu pot fi
tratați în România.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că în momentul de față
bugetul local nu mai permite nici o astfel de cheltuială. ”Pe viitor putem discuta.
Putem crea un astfel de fond, însă sumele pe care le vom putea aloca vor fi
foarte mici pentru că resursele sunt destul de limitate. Unii oameni vor primii,
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alții nu. Mai mult decât atât, există autorități ale statului care se ocupă cu aceste
activități. Este de preferat ca toate aceste acțiuni să se facă prin intermediul
Casei de Asigurări de Sănătate. Sigur că fiecare dintre noi, din puținul pe care îl
avem sau prin implicarea noastră, putem să dăm o mână de ajutor celor aflați în
situații de suferință. ”
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că ar trebui întocmit un
regulament în acest scop, cu o sumă limitată. ”O sumă între 1000 și 5.000 lei”.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă câte cazuri ar putea fi ajutate.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei declară că există la dispoziția consiliului
local niște sume de bani. „Acel fond. În decursul timpului am ajutat situații
deosebite sau cazuri extraordinare și cred că putem face așa și anul următor”.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că s-ar putea da 1.000 de
euro celor care au nevoie pentru tratament de până la 80.000 de euro.
Dl președinte de ședință Constantin Ghica roagă pe colegii din grupul
P.S.D. să facă demersuri pentru reabilitarea atât a trecerii de nivel de la ieșire
spre Suceava cât și cea de la Cordun. „Poate dumneavoastră aveți vreun canal
mai bun cu Ministerul Transporturilor.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că la trecerea de la Cordun
s-a rezolvat.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn solicită ca trecerea de pietoni de la
Școala „Vasile Alecsandri”, spre strada Bogdan Dragoș și la Grădinița nr. 6 de
pe strada Primăverii să se monteze indicatoare „Atenție copii!”.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că în primăvara anului viitor se va
interveni cu trotuare pe toată strada Primăverii. „Când vom amenaja acea zonă,
vom monta și acele indicatoare.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este aprobat un regulament
de către consiliului local pentru premierea copiilor care au avut cele mai bune
rezultate la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. ”În urma solicitărilor făcute
către unitățile de învățământ, acestea au nominalizat persoanele care îndeplinesc
criteriile prevăzute în regulamentul nostru, respectiv domiciliul în municipiul
Roman și media cea mai mare.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu îi premiază pe elevii care au obținut cele
mai bune rezultate la Evaluarea Națională și la Bacalaureat.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu îi premiază pe câștigătorii concursului
„Roman Relax”.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Ghica declară
închise lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin GHICA

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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