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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 
Nr. 17811 din 27.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 27.09.2018, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 910/20.09.2018. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1400.  
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. 

 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu anunță că în debutul ședinței vor fi 
premiați câștigătorii concursului ”Emoțiile primei zile de Școală”, concurs  
organizat pe o rețea de socializare a primăriei. ”În urma acestui concurs am 
desemnat 5 câștigători care au întrunit cel mai mare număr de aprecieri Am să 
rog în același timp și câte un consilier de la fiecare formațiune politică să mă 
ajute în acest demers, pentru a înmâna premiile pe care noi le-am pregătit. Dacă 
sunteți de acord aș propune două doamne, doamna Iulia Havrici Tomșa și 
doamna Dana-Lăcrămioara Păiuș”.  

 

 După premierea câștigătorilor, dl. secretar Gheorghe Carnariu propune ca 
președinte de ședință pe d-na Iulia Havrici Tomșa. 
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  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. 

 
D-na preşedinte Iulia Havrici Tomșa declară deschisă şedinţa ordinară a 

Consiliului Local.  
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
  
D-na preşedinte Iulia Havrici Tomșa supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 21.08.2018, care este aprobat în unanimitate de 
voturi. 

D-na preşedinte Iulia Havrici Tomșa supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 07.09.2018, care este aprobat în unanimitate 
de voturi. 

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

1. se introduce punctul 17) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația de Sprijin a 
Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

2. se introduce punctul 18) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea 
locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

3. se introduce punctul 19) – Proiect de hotărâre privind constituirea 
Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) pentru 
implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în 
cadrul Convenţiei Primarilor și a proiectelor EMPOWERING și 
ENERSELVES – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

4. se introduce punctul 20) – Proiect de hotărâre privind aprobarea unei 
documentaţii de urbanism – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

5. se introduce punctul 21) – Proiect de hotărâre privind înfiinţarea 
Direcției Municipal Locato Roman, instituţie publică cu 
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

6. se introduce punctul 22) – 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; 
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7. se introduce punctul 23) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării unui imobil – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

8. se introduce punctul 24) – Proiect de hotărâre privind aprobare a 
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-
economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în 
cadrul proiectului: "Creșterea eficienței energetice şi extinderea 
sistemului de iluminat public din municipiul Roman" – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

9. se introduce punctul 25) – 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, extinderea şi 
dotarea ambulatoriului  Spitalului  Municipal  de Urgenţă Roman" 
– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 
Roman; 

10. se introduce punctul 26) – Proiect de hotărâre privind plata unor 
despăgubiri – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind 
aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 
personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale din cadrul Ambulatoriului de 
Specialitate Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării unui transport gratuit 
– iniţiatori d-na viceprimar Ioana Roxana Iorga, d-lul consilier George-
Alexandru Bălan, d-lul consilier Mircea Beloiu, d-lul consilier Petru 
Farcaşi, d-lul consilier Andrei Fron, d-lul consilier Ștefan-Grațian Iacob, 
d-lul consilier Nicolae Bogdan Curcudel, d-lul consilier Miluță Scutaru; 

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat – 
Dragoș-Viorel Moroșanu, d-na consilier local Dana-Lăcrămioara Păiuș,   
d-na consilier local Daniela-Gabriela Suman, d-lul consilier local 
Constantin Ghica, d-lul consilier local Mihai Armanu, d-lul consilier local 
Leonard Achiriloaei și d-lul consilier local Bogdan-Costinel Andrieş; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 
privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de 
funcţii şi de personal ale  Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe și 
mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în 
favoarea comunei Gâdinţi asupra unor terenuri proprietate publică a 
Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în 
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. şi S.C. E.ON ENERGIE 
ROMÂNIA S.A. supra unor terenuri proprietate publică a 
Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat în 
vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018 
(U.G.P.R.) – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  unui contract de 
inchiriere – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor 
terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat în 
vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018 
(C.A.R.P.) – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 
parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din 
România – Filiala Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul 
juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza 
Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului Local pentru Energie 
Durabilă (GLE) pentru implementarea angajamentelor asumate de 
Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și a proiectelor 
EMPOWERING și ENERSELVES – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

21. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Direcției Municipal Locato 
Roman, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

22. 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; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobare a documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creșterea 
eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din 
municipiul Roman" – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

25. 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, 
extinderea şi dotarea ambulatoriului  Spitalului  Municipal  de 
Urgenţă Roman" – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

26. Proiect de hotărâre privind plata unor despăgubiri – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 268/2017 
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 
personalitate juridic – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu 
amendamentul de a se înlocui „H.C.L. nr. 268/2017” cu „H.C.L. nr. 151/2018”  
atât în titlul hotărârii cât și în articolul 1.  
 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Ambulatoriului de 
Specialitate 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 asigurării unui 
transport gratuit – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  



Page 6 of 12 

 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 5) de pe ordinea de zi – încheierea unui Acord de 
parteneriat – 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. 

Dna consilier Daniela-Gabriela Suman anunță că dorește să se retragă de 
la acest proiect din calitatea de inițiator. ”Sunt profesor în cadrul centrului și nu 
doresc să fiu în incompatibilitate.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat 19 voturi 
„pentru”. 
 Dl. Constantin Ghica și d-na Daniela Gabriela Suman nu au participat la 
vot. 
  

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi 
statelor de funcţii şi de personal ale  Spitalului Municipal de Urgenţă 
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 cu 20 de 
voturi „pentru”. 
 Dl. Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unei locuințe și 
mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare – avizul comisiei pentru buget-finanțe a 
fost favorabil.   
 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unor 
terenuri – 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor imobile – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 
favorabil. 
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 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 – instituirea dreptului de uz şi 
servitute în favoarea comunei Gâdinţi asupra unor terenuri proprietate 
publică a Municipiului 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 11) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 
servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. şi S.C. E.ON ENERGIE 
ROMÂNIA S.A. supra unor terenuri proprietate publică a Municipiului 
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 20 de voturi 
„pentru” și 1 vot „împotrivă” (dl. C. Holban). 
   

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului 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 13) de pe ordinea de zi – încheierea unui Acord de 
parteneriat în vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor 
Vârstnice 2018 (U.G.P.R.) – 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 20 de voturi 
„pentru”. 

Dl. Constantin Ghica nu a participat la vot. 
  

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea prelungirii  unui 
contract de inchiriere – 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 15) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi 
închirierii unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea 
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teritoriului a fost favorabil cu amendamentul de a se corecta prețul/mp/an din 
anexa nr. 2, respectiv „0,072” în loc de „0,0072” .   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost 20 de voturi 
„pentru”. 
 Dl. Bogdan-Costinel Andrieș nu a participat la vot. 
 

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – încheierea unui Acord de 
parteneriat în vederea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor 
Vârstnice 2018 (C.A.R.P.) – 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 cu 18 
voturi „pentru”. 
 Dl. Constantin Ghica, dl. Eugen Patrașcu și dl. Miluță Scutaru nu au 
participat la vot. 
 

 La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord 
de parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din 
România – Filiala Neamț – 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. 

 

 La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului 
privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de 
pe raza Municipiului Roman – 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 are de făcut două 
amendamente.”Unul legat de programul de funcționare al parcărilor și unul legat 
de taxe și tarife. Propun ca programul să fie 08

00
 – 18

00
 de luni până vineri în 

perioada martie – octombrie și 08
00

 – 16
00

 de luni până vineri în perioada 

noiembrie – februarie” în loc de „0800 – 1800 de luni pâna vineri”. Cu privire la 
taxe și tarife, mă gândeam la un abonament anual la parcările publice cu plată.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că a fost luată în 
considerație și această idee, dar ca urmare a discuțiilor pe care le-a avut s-a 
dovedit lipsită de interes. „Tot varianta abonamentului lunar a fost preferată.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui 
consilier Radu-Cătălin Curpăn (0800 – 1800 de luni până vineri în perioada martie 
– octombrie și 0800 – 1600 de luni până vineri în perioada noiembrie – februarie) 
a fost aprobat cu 19 voturi „pentru”. 
 Dl. Bogdan-Costinel Andrieș și dl. Andrei Fron nu au participat la vot. 
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 La punctul 19) de pe ordinea de zi – constituirea Grupului Local 
pentru Energie Durabilă (GLE) pentru implementarea angajamentelor 
asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și a 
proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES – 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. 
   

 La punctul 20) de pe ordinea de zi – aprobarea unei documentaţii de 
urbanism – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 
favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că a fost prezent și la 
dezbaterea publică pe tema acestui proiect. „Aș vrea să aduc în discuție ideea de 
a găsi un proiect de dezvoltare sau de reabilitare a zonei ce aparține Spitalului 
Municipal Roman. Odată cu reabilitarea pe care o face Arhiepiscopia 
Romanului în acea zonă, parcări, intrări, etc s-ar crea o discrepanță urbanistică 
cu accesul de la Casa Pâinii.  Ar trebui gândit un proiect acolo.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu propune să se aștepte prima dată ca 
Arhiepiscopia să obțină finanțare pentru realizarea proiectului, iar după ce au 
obținut finanțare, să gândim și noi un proiect de amenajare și climatizare a acelei 
zone pe care să îl supunem dezbaterii Consiliului Local. 
 Dl. consilier Constantin Holban consideră că ar putea să împartă aceeași 
intrare acolo. ”Le-am dat terenul gratis, 10 hectare”.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
   

 La punctul 21) de pe ordinea de zi – înfiinţarea Direcției Municipal 
Locato Roman, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Roman – avizul comisiei pentru 
administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Holban dorește să știe dacă organigrama acestei 
direcții va crește față de ceea ce este acum.   

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că organigrama va rămâne pe 
aceeași structură existentă în momentul de față. „Cea a S.C. Municipal Locato 
Serv S.A. Mai mult decât atât, vreau să va spun că, fondul de salarii va scădea 
pentru că vor intra pe grila de salarizare publică și nu vor mai fi pe contractul 
colectiv de muncă la nivel de ramură, care prevedea alte salarii mai mari. Deci li 
se va diminua salariile și din păcate, salariații de la această societate vor pierde 
la bani. Mai mult decât atât, efortul bugetar al Romanului pentru serviciile 
prestate de Locato va fi redus cu valoarea T.V.A.-ului. Iarăși un lucru bun 
pentru romașcani: taxele din cimitir vor scădea cu valoarea T.V.A.-ului, 
respectiv cu 19%”. 
 Dl. consilier Constantin Holban consideră că ar fi excelent. „Eu nu sunt 
”Toma necredinciosul”. O să discutăm după ce o să înceapă. Acum că au și 
Serviciul de Iluminat o să vedeți cu cât o să crească organigrama”. 
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 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că organigrama este cea care s-a 
aprobat acum. „Orice modificare de organigramă va trece prin votul 
dumneavoastră, al consilierilor locali. Eu pot să vă asigur că în momentul de față 
organigrama, așa cum este gândită acum, nu este nici mai mare și nici nu va 
crește.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 22) 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.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de  
voturi „pentru”. 
 Dl. Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

 La punctul 23) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unui imobil – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.   
 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 24) de pe ordinea de zi – aprobare a documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creșterea eficienței 
energetice şi extinderea sistemului de iluminat public 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. 
 

 La punctul 25) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Reabilitarea, 
modernizarea, extinderea şi dotarea ambulatoriului  Spitalului  Municipal  
de Urgenţă Roman" – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează faptul că aceste două proiecte 
sunt ultimele din cele care ni le-am propus în acest an cu finanțare europeană. 
„Spunem că ambele proiecte sunt foarte utile pentru dezvoltarea municipiului 
Roman. Cel de iluminat public care nu prevede doar extinderea iluminatului și 
schimbarea pe tip led, ci și telegestiunea sistemului de iluminat public. Ne-am 
dorit foarte mult să depunem și acest proiect cu finanțare europeană deasemeni, 
cum ne-am dorit și proiectul pentru extinderea ambulatorului prin creerea acelui 
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centru de imagistică, care presupune nu doar extinderea ambulatorului fizic ca și 
clădire, ci și aparatura necesară. În momentul în care vom câștiga acest proiect, 
vom avea un efort de făcut și din partea bugetului local, asumându-ne o sumă de 
circa 300.000 euro pe care să îi suportăm pentru achiziționarea de aparatură, 
încât să dotăm acest centru cu toate aparaturile de ultimă generație, care să 
permită un act medical de calitate. Cu acesta am încheiat practic cele 14 proiecte 
cu finanțare europeană pe care le-a depus primăria municipiului Roman în 
ultimul an de zile. Momentan avem aprobate și semnate doar 4 dintre acestea.  
Așteptăm evaluările și la celelate.  În momentul de față cam acestea sunt axele 
de finanțare pe care noi le-am gândit. Deasemenea, așteptăm o modificare de la 
AM POR privind mutarea banilor de la clădirile rezidențiale către clădirile 
publice. Avem deja un accept parțial din partea Ministerului de Finanțe Publice.  
Când am dorit să depunem proiectul pentru reabilitarea primăriei, ne-am lovit de 
un refuz. De data aceasta avem un accept parțial. Așteptăm finalizarea 
documentelor lor interne. Din partea Ministerului Justiției avem acceptul și 
confirmarea faptului că doresc să fie parteneri în proiect, ceea ce înseamnă că 
vom încerca să depunem atunci când se vor finaliza documentele și un proiect 
pentru reabilitarea corpului de clădire.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de  
voturi „pentru”. 
 Dl. Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

 La punctul 26) de pe ordinea de zi – plata unor despăgubiri – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. consilier Constantin Holban declară că l-a felicitat pe domnul primar 
și consiliul local în momentul în care s-a aprobat prima despăgubire la o casă. 
„Acum mi se pare ceva …... Chiar am discutat mult la comisie. Un cetățean cere 
23.000 lei. Nu avem niște date să știm la mașina aceia anul de fabricație, etc. 
Sunt aproape 5.000 euro. Păi dacă era un Ferrari ce făceam ?”   

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că trebuia despăgubit. „Este culpă 
în momentul în care din cauza fenomenelor meteo un copac se prăbușește peste 
o mașină. Mai ales că acela era un copac sănătos. Este daună totală. Noi am 
creat o comisie la nivelul primăriei municipiului Roman, o comisie din care face 
parte și un expert evaluator de daune de la o firmă de asigurări. Nu știu exact ce 
acte ați avut dumneavoastră la comisie, dar sunt sigur că dacă solicitați de la 
colegii mei de la biroul juridic nu erați refuzat.” 

Dl. consilier Constantin Holban declară că nu au avut niciun act la 
comisie. ”Mi se pare enorm de mult”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că a fost vorba de o daună 
totală. 

Dl. consilier Constantin Holban afirmă că nu scrie nimic de daună totală. 
„Scrie: mașină avariată datorită unei furtuni.” 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei menționează că dosarul cuprinzând 
documentația s-a aflat la comisia pentru buget-finanțe. 

Dl. director economic Dorin-Ciprian Alexandru prezintă dosarul cu 
documentația aferentă mașinii avariate. 
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Dl. consilier Constantin Holban dorește să știe din ce an de fabricație era 
mașina.” 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei afirmă că era din 2008. 
Dl. consilier Constantin Holban consideră că expunerile de motive ar 

trebui să fie mai explicite. „Dacă nu era pe ordinea de zi ca proiect suplimentar, 
veneam cu o zi mai devreme pentru lămuriri.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu consideră că se pot obține lămuriri și în 
ziua ședinței.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost 20 de voturi 
„pentru” și 1 o abținere (dl. C. Holban). 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Iulia Havrici Tomșa declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă  

     Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 
    Iulia HAVRICI TOMȘA                                    Gheorghe CARNARIU 


