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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 
Nr. 21588 din 26.11.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.11.2018, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1192 din 

22.11.2018. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 14 00.  
La apelul nominal efectuat 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. președinte Iulia Havrici Tomșa declară deschisă şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
  

D-na președinte Iulia Havrici Tomșa supune spre aprobare ordinea de zi, 
cu următoarele modificări: 
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1. se introduce punctul 9) – Proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de colaborare – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru 
numirea și eliberarea din funcție a administratorului public precum 
și atribuțiile specifice postului de administrator public al 
Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 
– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumelor 
necesare pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 
2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre 
S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru 
realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în 
perioada 30 noiembrie 2018 – 13 ianuarie 2019 – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei 
electrice de interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str. 
Islazului, zona PT 22 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 
sponsorizare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat și a 
listei de investiții   finanțate din bugetul, pe anul 2018 – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 
220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind Regimul juridic, 
întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza 
Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de colaborare – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea criteriilor, procedurilor 
pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public precum 
și atribuțiile specifice postului de administrator public al Municipiului 
Roman – avizul comisiei pentru administrație publică, locală, sport și turism a 
fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord 
de asociere – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  
 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret 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”. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – alocarea din bugetul local a 
sumelor necesare pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 
2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de 
colaborare dintre S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman 
pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în 
perioada 30 noiembrie 2018 – 13 ianuarie 2019 – avizul comisiei pentru 
buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 
favorabil cu amendamentul de a se îndrepta eroarea materială de la pagina 2 din 
anexă, respectiv: „... până la data de 23 ianuarie 2018, ora 18,00” se va înlocui 
cu „... până la data de 13 ianuarie 2019, ora 18,00” 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 
comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – transmiterea în folosință gratuită a 
rețelei electrice de interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str. 
Islazului, zona PT 22 – avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea 
teritoriului a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. Constantin Holban dorește să știe de ce se dă terenul în folosință 
gratuită. 

Dl primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că rețeaua este de utilitate 
publică. „Este pentru cetățenii municipiului Roman. Pentru ca ei să poată face 
investiția este nevoie de for majoritar asupra terenului. Este la fel ca atunci când 
noi transmitem la Compania Națională de Investiții terenul în folosința 
companiei.”  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
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 La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui contract 
de sponsorizare – avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului a 
fost favorabil. 
 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 – rectificarea bugetului local 
consolidat și a listei de investiții   finanțate din bugetul, 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 în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 
nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind Regimul juridic, 
întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate 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 întreabă dacă s-a gândit și un 
abonament la aceste parcări. ”Probabil vor fi bariere”. 

Dl primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că există formă de 
abonament inclusiv în ceea ce privește parcarea de la judecătorie. ”Este acel 
abonament de 40 lei/lună.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că va fi un card de acces care 
va fi încărcat lună de lună. 

Dl. Constantin Holban aduce în atenție problema parcărilor acum în 
sezonul rece. ”Este crimă când intri pe Dobrogeanu Gherea, vine bucățica aia de 
lângă Muzeul de Istorie.”   

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că sunt mașinile parcate până 
în intersecție. 

Dl. Constantin Holban consideră că nu ar trebui parcate mașini pe partea 
stânga. 

Dl primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că a recomandat colegilor care fac 
marcaje, să facă de așa natură astfel încât să nu mai blocheze intersecțiile.  

Dl. Constantin Holban precizează că aceeași problemă este și la domnul 
Scutaru.  

Dl. consilier Miluță Scutaru menționează că este vorba de intersecția 
Smârdan cu Ștefan cel Mare. ”Îi nenorocire. Nu se vede. S-au pus parcările până 
în intersecție.” 

Dl primar Lucian-Ovidiu Micu declară că acolo s-au lăsat câțiva metri. 
”Că stau mașinile acolo este altceva.” 

Dl. consilier Eugen Pătrașcu îl roagă pe domnul primar să facă un apel la 
colegii de la Poliția Locală, deoarece sunt momente când vin unii, parchează și 
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poate nu au fisa necesară pentru a cumpăra tichet. „Eu cred că ar trebui să dăm 
un răgaz de 5 – 10 minunte celui care a lăsat mașina.”  
 Dl primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că se dă răgaz. „Acum se poate 
face plata și prin sms. Este soluție alternativă.” 
 Dl. Constantin Holban îi amintește domnului primar de parcarea din 
spate. „Ați promis că o faceți.” 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că a venit zăpada. „În primăvară 
vom interveni. Sunt mai multe care sunt prinse. Nu au nevoie decât de covor.  
Este betonul acela care s-a mâncat. Se vine cu covor și apoi se trasează.” 
 Dl. Constantin Holban consideră că apoi pot deveni publice. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că vor fi parcări de reședință. 
”Publică este doar cea din față.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – încheierea unui contract de 
colaborare – 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. 
  
 Dl. Radu-Cătălin Curpăn afirmă că, din câte a înțeles dumnealui, se va 
organiza campionat de minifotbal și înot și se va ocupa C.S.M.-ul. ”Mai sunt 
încă două sporturi: tenis de câmp și șah. Cine le organizează ?” 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că sunt profesori care se ocupă 
de aceste lucruri. „Primăria este doar partener.” 

Dl. consilier Eugen Pătrașcu afirmă că oamenii din zona Favorit solicită 
găsirea unei soluții pentru mașinile care vin în tranzit, cum ar fi Suceava, Iași. 
„Să oprească și la Favorit. ”Îi amendează poliția și sunt obligați să îi lase în 
autogară.”  

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acolo este vorba de 
legislație națională. „Nu se poate opri în zona aia. Aceasta este și o obligație 
pentru ei. Să oprească doar în autogări. Mulțumesc membrilor consiliului local 
pentru prezența în unanimitate la această ședință. Vom mai avea pe 11 
decembrie o ședință. Cred că va fi de îndată. O rectificare de buget. Așteptăm 
cotele să vedem ce sume vor fi. Sumele le vom avea pe data de 10. Nu vom avea 
timpul fizic să redactăm proiectul de hotărâre și de aceea are caracterul de 
îndată. Probabil vom mai avea una înainte de cea festivă. Tot la fel, dacă vom 
mai avea sume de alocat, să putem să facem plățile în funcție de cum se închide 
trezoreria la sfârșitul anului. Ședința ordinară va fi pe data de 19 decembrie. 
Vreau să vă invit la două evenimente: proiecția cinematografică Moromeții 2 
care va avea loc joi, la sediul primăriei în sala de festivități - Nicolae Manolescu 
Strunga. Prețul unui bilet este de 10 lei și poate fi achiziționat de la Serviciul 
Evenimente. Proicțiile vor fi de la orele 1400, 1630 și 1900. Vreau să vă invit 
sâmbătă, începând cu ora 1100 aici în sala de ședință, sala Unirii, pentru 
semnarea pactului de cooperare, practic acordul de înfrățire cu localitatea Ștefan 
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Vodă din Republica Moldova. Ulterior, începând cu ora 1200 vă invit în Piața 
Roman Vodă să sărbătorim împreună Ziua Națională a României. Acolo vom 
avea mai multe evenimente dedicate acestei zile.” 

Dl. Radu-Cătălin Curpăn dorește să știe care este situația patinoarului. 
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că pe 30 ar trebui să fie 

deschiderea, dar este în funcție și de vreme. 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, d-na preşedinte Iulia Havrici Tomșa declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
     Preşedinte de şedinţă  

    Consilier,                          Secretarul municipiului Roman, 
 Iulia HAVRICI TOMȘA                                       Gheorghe CARNARIU 


