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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.07.2018, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 649/19.07.2018. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 13
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 20 consilieri locali. Lipsește motivat d-na consilier 

Dana-Lăcrămioara Păiuș. 

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. 
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Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 27.06.2018, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o 

abținere (dl. G. A. Bălan). 

Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 29.06.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 06.07.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 19.07.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 
 

1. la punctul 11) - Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor 

bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului 

Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat 

prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi 
completările ulterioare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman se modifică anexele nr. 1 și 2 conform expunerii 

de motive suplimentare nr. 14239 din 26.07.2018; 

2. se introduce punctul 17) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

plantării puieţilor forestieri primiţi prin sponsorizare de la R.N.P. 

– Romsilva pentru refacerea plantaţiei incluse în proiectul 

Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate din 

judeţul Neamţ – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

3. se introduce punctul 18) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui acord de parteneriat – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

4. Diverse (la propunerea d-lui consilier Radu-Cătălin Curpăn); 
 

 aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 128/2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței unor comisii – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind plata unor despăgubiri – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui acord de 

parteneriat – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe și 

mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea 
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încheierii contractelor de vânzare-cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu 

Micu - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind revocarea unei hotărâri – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare pentru 

desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL 

MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 24 - 26 
august 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare pentru 

desfășurarea Târgului de carte Libris, în perioada 14 - 20 august 
2018, în incinta Parcului Municipal Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu 

Micu - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a indicatorilor 

tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 

proiectului “Creșterea capacității administrative a Municipiului 

Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”,  în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 

(POCA) – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din 

domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi 

completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 
(anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului 
Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare pentru 

desfășurarea evenimentului Parada moto ,,Alege Viața!”, în data de 

12 august 2018, la Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere a 

elevilor cu domiciliul în municipiul Roman care s-au clasat pe primele 

cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de 
Bacalaureat – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a 

listei de investiții  și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul 
local pe anul 2018– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării puieţilor forestieri 

primiţi prin sponsorizare de la R.N.P. – Romsilva pentru refacerea 

plantaţiei incluse în proiectul Reconstrucţie ecologică forestieră pe 
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terenuri degradate din judeţul Neamţ – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman;  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

19. Diverse (la propunerea d-lui consilier Radu-Cătălin Curpăn). 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 

din cuprinsul H.C.L. nr. 128/2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu amendamentul 

comisiilor de specialitate, a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – acceptarea unei donaţii – avizul 

comisiei pentru urbanism şi 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea componenței unor 

comisii – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a 

fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că sunt comisii care au 

președinte, secretar și membrii. ”Dar sunt și comisii în care membrii sunt puși 

de-a valma. Eu sunt în comisia specială de încheiere a contractelor de atribuire 

în gestiune delegată a serviciului de transport public în regim de taxi și în regim 

de închiriere. Vreau să știu dacă în ultimii 2 ani această comisie s-a întrunit în 

vreo ședință.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că nu s-a întrunit. „Comisia se 

reunește în momentul în care sunt solicitări. Nu trebuie neapărat ca aceste 

comisii să fie cu președinte în funcție. Legea administrației publice locale 

prevede ca anumite comisii să aibă președinte, secretar și membrii. Altele sunt 

pur și simplu alcătuie din membrii desemnați fie din partea dumneavoastră ca și 

consilieri locali, fie din partea aparatului de lucru sau din afara primăriei”. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – plata unor despăgubiri – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea prelungirii unui acord 

de parteneriat – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a 

fost favorabil.  



Page 5 of 12 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
   

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuințe și 

mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii 
contractelor de vânzare-cumpărare – 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 – revocarea unei hotărâri – avizul 

comisiei pentru urbanism şi 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de colaborare 

pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL 

MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 24 - 26 august 

2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următorul 

amendament: 
 

  în anexa A  de la protocolul de colaborare se modifică următoarele: 

 la ARTIȘTI / Sâmbătă 25.08.2018 / la poziția 3 în loc de JULL va fi 

CLAUDIA PAVEL; 

 la ARTIȘTI / Duminică 26.08.2018 / la poziția 2, în loc de LEYA D 

va fi DAN ȚARANU CERNAVODEANU; 
 

 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Holban dorește să știe cât costă asigurarea 

utilităților publice. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că utilitățile sunt undeva în jurul 

sumei de 10.000 lei. 

Dl. consilier Constantin Holban întreabă dacă nu se poate muta locația 

acestui eveniment la vechiul cartodrom. „Am înțeles că ultimul eveniment a fost 

un succes.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că locația se alege în funcție 

de specificul activității. ”Să nu amestecăm cele două tipuri de activități, total 

diferite. Când am avut festivalul Zargidava, a fost un festival care era dedicat 

pentru acea zonă. A avut caracter istoric”. 

Dl. consilier Constantin Holban consideră că și meșteșugarii ar putea 

merge acolo. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că s-a încercat în trecut ca 

aceste evenimente să fie mutate. „Știți că am realizat și un sondaj pe facebook în 

acest sens. Din punctul meu de vedere nu se pretează pentru această zonă. V-am 
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explicat că acesta va fi în parcarea de la Roman-Vodă, care urmează din luna 

septembrie, să intre în reabilitare și va fi mult mai adecvată pentru a primi acest 

gen de activități. Vă spun că în alte localități din țară sau din străinătate, aceste 

evenimente se desfășoară în centrul orașului. Din păcate, în momentul de față 

infrastructura din Roman nu permite amenajarea unei piațete care să găzduiască 

astfel de actitivtăți. Prin reamenajarea parcării de la Roman-Vodă, care va fi 

lărgită și va permite un areal mult mai mare, cu siguranță pe viitor, iau în calcul 

inclusiv de zilele orașului ca toată activitatea să se desfășoare doar în acest areal 

astfel încât circulația să nu mai fie afectată. În acest an, cu excepția concertelor 

care au fost la statuie, nu am mai oprit circulația decât pentru acele 3-4 ore cât a 

durat concertul. În rest traficul s-a desfășurat normal. Luăm în calcul ca pe 

viitor, după amenajarea acestei parcări, cel mai probabil începând cu primăvara 

anului viitor, duminica să începem să închidem această parcare pentru a permite 

copiilor, părinților, să vină să facă tot felul de jocuri în această parcare.” 

Dl. consilier Constantin Holban precizează că el se gândește și la igienă. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afimă că igiena de fiecare dată a fost 

ținută sub control, în sensul în care după fiecare concert s-a intervenit împreună 

cu operatorul de salubritate și am spălat toate zonele, le-am igienizat, etc. De 

regulă de duminică după ce se termină concertele și până dimineață la prima oră 

când ies romașcanii din casă, curățenia este deja asigurată în zonă.” 

Dl. consilier Constantin Holban declară că wc-ul din spatele Casei de 

cultură are 8 ani de când este concesionat. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că deocamdată acolo nu este 

finalizată lucrarea. ”Pe perioada evenimentelor este deschisă și toaleta din 

spatele primăriei.” 

 Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că ne putem trezi cu surprize 

de gen partenerul partenerului și să apară festivalul Berii sau alt festival. 

 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că sunt lucruri total diferite. 

”Este drept că pentru o activitate artistică la care faceți dumneavoastră referire a 

fost un alt parteneriat încheiat cu altcineva. Primăria municipiului Roman a 

organizat doar festivalul Zargidava. Sigur că acest festival trebuia într-un 

oarecare fel acompaniat și de formații de muzică adecvată acelui eveniment”. 

 Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că trebuia și dumnealor, ca 

și consilieri locali să fi știut. 

 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că nu făcea partea din obiectul 

parteneriatului nostru. Noi l-am avut cu Asociația Geto-Dacii. Privea doar 

organizarea festivalului Zargidava. 

 Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să știe dacă consilierii locali 

pot avea un cuvânt de spus în ceea ce privește artiștii sau iau doar „ce li se oferă 

pe tavă”. 

 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că aceste evenimente, ca 

principiu, se organizează la nivel național, iar partenerul are deja încheiate o 

serie de contracte. ”Sigur că în prealabil noi purtăm discuții cu ei și încercăm pe 

cât posibil să aducem artiști noi la Roman sau artiști care nu au mai fost de 

foarte multă vreme și care sunt în vogă.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu amendamentul 

comisiiei pentru buget-finanțe a fost aprobat 14 voturi „pentru” și 6 abțineri    
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(d-nul I. Boloca, d-nul R. C. Curpăn, d-na I. Havrici Tomșa, d-nul C. Holban,   

d-nul E. Patrașcu și d-nul D. L. Vasiliu). 
  

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de colaborare 

pentru desfășurarea Târgului de carte Libris, în perioada 14 - 20 august 

2018, în incinta Parcului Municipal Roman – avizul comisiei pentru buget-

finanțe a fost favorabil.   

 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului, a 

indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 

proiectului “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman 

prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”,  în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 (POCA) – avizul 

comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Constantin Holban consideră că este un proiect foarte bun și 

declară că este de acord cu el. ”Doresc doar câteva informații. Această fundație 

TERRA MILENIUL III are experiență în acest domeniu ? A mai asigurat 

colaborare, parteneriat, asociere cum este la noi și cu alte primării ? Am vrut și 

eu să văd cine este fundația respectivă și mi s-a dat cele trei site-uri în care mi-

au prezentat doar președintele și ceilalți patru membri marcanți ai acestei 

fundații de mediu, cu într-adevăr specialiști în domeniul deșeurilor, a mediului.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că această fundație nu e 

cunoscută doar de el, ci și de domnul consilier Holban întrucât acesta a făcut 

parte din consiliul local trecut.”Ați mai votat o astfel de asociere cu această 

fundație. Suntem la al doilea parteneriat cu această fundație tot pe finanțări 

europene. Are această capacitate. Această fundație nu a fost aleasă în mod 

direct, ci a fost în urma unui proces de selecție. Acum doar se implementează 

proiectul”.   

 Dl. consilier Constantin Holban întreabă dacă au acreditare în acest sens. 

 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că au tot ce trebuie. „Altfel nu 

puteau să aplice pentru acest proiect. A trecut printr-un proces de selecție public. 

Nu a fost aleasă aleatoriu”. 

 Dl. consilier Constantin Holban întreabă de unde este firma de loc. 

 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că firma este din București. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor bunuri 

din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi 

completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa 
nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare – avizul comisiei pentru 
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urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil, inclusiv pentru anexele   

nr. 1 și 2 (forma nouă).  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru anexele nr. 1 și 2 

(forma nouă). 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu anexele nr. 1 și 2 în 

forma nouă a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului 

Roman – avizul comisiei pentru 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de 

colaborare pentru desfășurarea evenimentului Parada moto ,,Alege Viața!”, 
în data de 12 august 2018, la Roman – avizul comisiei pentru pentru buget-

finanțe a fost favorabil.  

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret 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 14) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

premiere a elevilor cu domiciliul în municipiul Roman care s-au clasat pe 

primele cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de 
Bacalaureat – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă există o listă cu elevii 

care au domiciliul în municipiul Roman și care au studiat în alte localități, la 

clasa a VIII-a sau la liceu. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că în acest momenet nu deține 

astfel de informații. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să știe de ce primii 5 și nu 

primii 10. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că nu se poate susține financiar 

mai mult. ”Indicați-ne sursa de unde să luăm banii și îi premiem pe primii 100.” 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că anul trecut și în anii din urmă 

s-au premiat doar copiii cu nota 10.  

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu îl roagă pe domnul consilier Radu-Cătălin 

Curpăn să îi explice dumnealui situația aceasta unui copil cu nota 9.98. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că trebuie găsită o limită. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este o limită. „Primii 5 

elevi.” 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că limita trebuie să fie și în 

funcție de medie. „Este posibil ca primul din cei 5 să aibă nota 8.50.” 
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Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că în această situație examenul a 

fost foarte greu și acel copil a fost cel mai bun. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă este normal ca un copil 

cu nota 10 să ia același premiu cu cel cu nota 9.90. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că este normal. „Consider că 

această discuție este dusă în derizoriu. Propuneți amendamente.” 

D-na consilier Daniela-Gabriela Suman dorește să știe care este de fapt 

obiecțiunea domnului consilier Radu-Cătălin Curpăn.  

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn o întreabă pe doamna consilier 

Daniela-Gabriela Suman dacă i se pare normal ca un copil de nota 10, 

excepțional, să ia premiul la fel cu acel copil cu nota de 9.50. 

Dl. consilier Constantin Holban consideră că ar trebui făcută o diferență în 

ceea ce privește suma de bani. 

Dna consilier Daniela-Gabriela Suman afirmă că sunt și situații în care nu 

este nimeni cu nota 10. ”Sunt situații în care examenele sunt foarte grele”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că la bacalaureat nu s-a luat 

nici un 10. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că are de făcut un amendament. 

”Cei cu 10 să ia o sumă mai mare față de ceilalți. În funcție de cât va suporta 

bugetul. Propun 1500 lei pentru cei cu nota 10 și 1.000 lei pentru ceilalți.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu consideră că trebuie indicată și sursa 

financiară de unde șă se ia acești bani. ”Banii pentru sumele acestea sunt într-o 

anumită limită. Aceasta a fost deja atinsă.” 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că identificarea bugetară 

poate fi făcută și după aceea. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că sumele de la capitolul 

<<Sume la dispoziția consiliului local>> s-au consumat. ”În această situație 

trebuie făcută propunere de hotărâre de consiliul local pentru rectificare de 

buget.”  

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că astăzi este un proiect de 

rectificare a bugetului local. 

D-na Cristina Prăjescu - șef Serviciu Buget-contabilitate precizează că la 

acel capitol nu mai sunt bani. 

Dna consilier Daniela-Gabriela Suman consideră că acest lucru se poate 

avea în vedere începând de anul viitor. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei consideră că trebuie avute în vedere și 

alte aspecte. ”Este posibil ca cei cu nota 10 să fie câteodată 20 de copii și să mai 

ai și meritorii încă alți 50.” 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn precizează că tot primii cinci elevi ar 

trebui premiați. 

 Urmare a supunerii la vot, amendamentul d-lui consilier Radu-Cătălin 

Curpăn (1500 lei pentru cei cu nota 10 și 1.000 lei pentru ceilalți) a fost respins 

întrucât au fost 6 voturi „pentru” (d-nul I. Boloca, d-nul R. C. Curpăn, d-na I. 

Havrici Tomșa, d-nul C. Holban, d-nul E. Patrașcu și d-nul D. L. Vasiliu) și 14 

abțineri. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat 15 voturi 

„pentru” și 5 abțineri (d-nul I. Boloca,  d-na I. Havrici Tomșa, d-nul C. Holban, 

d-nul E. Patrașcu și d-nul D. L. Vasiliu). 
  

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor 

cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 

favorabil cu amendament, la articolul 2, perioada de desfășurare va fi 15 – 16 

septembrie 2018 în loc de 11 – 12 august 2018. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu amendamentul 

comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din 

bugetul local, pe anul 2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă se dorește a se aproba o 

rectificare cu 300 de mii lei pentru proiecte la spitalul municipal. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că este vorba despre un 

proiect cu finanțare europeană pentru extinderea ambulatorului cu centru 

imagistic, în partea opusă centrului de primiri urgențe. „Acolo avem 

posibilitatea dotării cu RMN, computer tomograf, ecograf, aparat de radiologie 

astfel încât să putem crește calitatea serviciilor medicale la S.M.U. Roman. Este 

vorba despre un proiect cu finanțare europeană în valoare de 2,5 milioane de 

euro. Pentru acest lucru trebuie făcut studiul de fezabilitate, expertizarea 

spitalului.  Fiind vorba de o clădire care se dorește a se construi în prelungirea 

spitalului, pentru expertizare trebuie expertizat întreg corpul de clădire a 

spitalului. Mai mult decât atât, prin aparatura pe care dorim să o achiziționăm, 

va trebui să mai suportăm la un moment dat și din partea consiliului local o parte 

de cofinanțare, undeva în jur la 300 mii euro din estimările noastre pentru a 

cumpăra întreaga aparatură necesară dotării unui astfel de extinderi.” 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn îi mulțumește domnului primar pentru 

explicațiile oferite și îi reamintește faptul că în trecut dumnealui a solicitat ca 

atât expunerile de motive cât și rapoartele de specialitate să fie mai explicite.   

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea plantării puieţilor 

forestieri primiţi prin sponsorizare de la R.N.P. – Romsilva pentru 

refacerea plantaţiei incluse în proiectul Reconstrucţie ecologică forestieră 
pe terenuri degradate din judeţul Neamţ – avizul comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
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 La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord 

de parteneriat – 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. 

  

 Diverse: 
 

Dl. consilier Constantin Holban declară că în cartier la lipoveni se trage 

apă, se execută canalizarea și a rămas fundătura aia de 10 case necuprinsă. 

Fundătura I.L. Caragiale. Am înțeles că au fost și la dumneavoastră în audiență”.  

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acea fundătură este prinsă, 

urmează a se face și acolo extinderea. ”Am vorbit cu persoanele respective și le-

am spus că atunci când ajungem acolo, vom interveni”. 

Dl. director tehnic Dan Felician Ioniță menționează că există o parte din 

proiect finanțat prin program M.D.R.A.P., iar o parte este pe bugetul local, al 

nostru. „Acum se execută lucrarea de către cei de pe programul MDRAP.”  

Dl. consilier Constantin Holban afirmă că a fost la fața locului. „Sunt 10 

case din care 9 de pensionari și o famile lucrează în Germania.” 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn menționează că la întâlnirea cu oamenii 

de afaceri din februarie ați punctat că angajările se vor face doar acolo unde va fi 

nevoie, că cei plecați din instituție vor fi acoperiți cu oamenii existenți. ”Ne 

puteți spune câte persoane au fost angajate de primărie și serviciile subordonate, 

până la 30 iunie ? Am văzut pe site că numai în iunie au fost 12 noi angajări.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că așa cum spunea și atunci la 

întâlnirea cu oamenii de afaceri, toate angajările s-au făcut doar acolo unde 

situația a cerut-o în mod imperios. ”Noi avem foarte multe pensionări, din 

păcate am avut și decese, am avut și angajări așa cum spuneți dumneavoastră pe 

perioadă determinată, pe perioada sezonului cald, astfel încât lucrările de 

amenajare peisagistică din Roman să fie întreținute. Avem numai în ultima lună 

cred că cel puțin 7-8 plecări de la Direcția de Servicii Edilitare”. 

Dl. director tehnic Dan Felician Ioniță precizează că cei 7-8 care au  

plecat sunt dintre cei noi angajați. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că 3 au plecat în Germania, iar la 4 

li s-a părut munca grea. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că cei care se angajează se văd 

pe site-ul primăriei, iar cei care pleacă din sistem nu se văd. „De aceea am 

formulat această întrebare.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu anunță faptul că pe data de 10 august va fi 

convocată o nouă ședință de consiliul local. ”De îndată sau extraordinară, 

depinde de momentul în care sunt aduse proiectele cu finanțare europeană. 

Încercăm să finalizăm cele 5 proiecte cu finanțare europeană pentru a le supune 

dezbaterii și aprobării dumneavoastră, urmând ca ulterior să le încărcăm în 

sistem. Este vorba de reabilitarea, construirea de infrastructură școlară din 

cartierul Petru Rareș și inclusiv infrastructura rutieră și pietonală. Este vorba de 

același lucru din cartierul Nicolae Bălcescu - Școala nr. 6, este vorba despre 
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cinematograful Unirea care urmează să îl redepunem pe o axă unde contribuția 

proprie este mult mai mică, și de asemeni de ansamblul de locuințe sociale din 

strada Fabricii care prevede ca și infrastructură rutieră strada Fabricii. Ultimul 

proiect este pentru iluminatul public. Finalizăm în perioada imediat următoare 

proiectul astfel încât să depunem un proiect cu finanțare europeană pentru 

extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public din Roman atât partea 

de gestiune cât și partea de iluminat cu lămpi de tip led. Vă invit sâmbătă, la ora 

10
00

, la deschiderea bâciului anual.” 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Ghica declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

     Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

       Constantin GHICA                                          Gheorghe CARNARIU 


