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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 

Nr. 16113 din 30.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 30.09.2014, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1181/24.09.2014. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Constantin 

Holban, dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol şi dl. Vasile Bogdan Savin. 

 

Dna. consilier Iulia Havrici Tomşa propune ca preşedinte de şedinţă pe     

dl. Lucian-Ovidiu Micu. 

Propunerea este aprobată în unanimitate de voturi. 

 

Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu declară deschisă şedinţa ordinară a 

Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 
Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 31.07.2014, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 01.09.2014, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 
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Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de 

învăţământ din Municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Acordului de 

Parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”– iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului 

constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA NEAMŢ” – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi 

încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor 

proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea concesionării şi închirierii 

unor terenuri – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor 

atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării parţiale a anexelor la 

H.C.L. nr. 39/28.03.2013 şi H.C.L. nr. 79/29.05.2014 privind aprobarea 

cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
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proprietate personală – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă 

uzată în judeţul Neamţ şi a listei de investiţii prioritare pentru POS 

Mediu, Axa Prioritara 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă 

şi apă uzată, perioada de programare 2014-2020 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

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

listei de investiţii din bugetul local şi a a listei de investiţii a Spitalului 

Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în 

favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor 

terenuri proprietate publică a Municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman. 

 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 

prevederile articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei 

publice locale. „Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu atenţie 

proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de 

incompatibilitate, să nu participaţi la vot.” 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei cheltuieli 

din bugetul local. Acest punct a fost avizat de către comisia pentru buget-

finanţe, comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi comisia 

juridică şi votat de către plenul consiliului local după cum urmează: 

 art. 1 – 3.000 lei către Uniunea Generală a Pensionarilor din România 

– filiala Roman pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţilor organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor 

Vârstnice  – 1 octombrie 2014 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate 

de voturi; 
 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor 

de învăţământ din Municipiul Roman – 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 3) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea Acordului 

de Parteneriat în vederea realizării proiectului “Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” – avizul comisiei pentru administraţie publică 

locală sport şi 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 4) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea actului 

constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

NEAMŢ” – avizul comisiei pentru  administraţie publică locală, sport şi 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 5) de pe ordinea de zi – stabilirea cotei părţii din chiria ce va 

fi încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate 

publică în cazul închirierii acestor bunuri – avizul comisiei pentru buget-finanţe 

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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 

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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de 

urbanism. Cele 2 puncte au fost avizate de către  comisia pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului şi de către comisia juridică şi votate de către plenul 

consiliului local după cum urmează: 

 art. 1. - Plan Urbanistic de Detaliu „Construire Capelă Ortodoxă” 

proiect nr. 46/2013 elaborat de S.C. IMROM S.A Roman, beneficiar 

Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman, cu o valabilitate de 3 ani – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 2. - Plan Urbanistic de Zonă Protejată „Punere în valoare sit 

„Liceul Roman Vodă corp B şi Biblioteca – amplasare vestiare Liceul cu 

Program Sportiv Roman”, proiect nr. 3635/2014 elaborat de S.C. 

GENESIS S.R.L. Iaşi, beneficiar Liceul cu Program Sportiv Roman, cu o 

valabilitate de 5 ani – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – încheierea unui contract de comodat 

cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ – 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi închirierii 

unor terenuri - cele 5 puncte (4 concesiuni şi 1 închiriere) au fost avizate de 

către comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului şi comisia juridică şi 

votate de către plenul consiliului local după cum urmează: 
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Concesiuni: 
 

 art. 1. - Mihai Eminescu, 2/1 – 7 m.p. - avizat favorabil - aprobat 

în unanimitate de voturi; 

 art. 2. - Roman Muşat, 36 - 20,00 m.p. - avizat nefavorabil (terenul 

aparţine domeniului public şi este concesionat pentru un chioşc de 

ziare) - respins întrucât au fost 17 „abţineri” şi 1 „pentru” (dl. V. 

Mocanu); 

 art. 3. - Ştefan cel Mare, 199 - 83,00 m.p. - avizat favorabil -  

aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 4. - Nicole Bălcescu, f. nr. - 450,00 m.p. - avizat favorabil - 

aprobat în unanimitate de voturi; 
 

Închirieri: 
 

 art. 1. - Gloriei, 7 - 390 m.p. - avizat favorabil - aprobat în 

unanimitate de voturi; 
 

La punctul 10) de pe ordinea de zi - aprobarea vânzării unor imobile -  

cele 2 puncte au fost avizate de către comisia pentru buget-finanţe, comisia 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului şi comisia juridică şi votate de către 

consiliul local după cum urmează: 

 200 m.p. - str. Viitorului, nr. 4 D - avizat favorabil - aprobat în 

unanimitate de voturi; 

 356 m.p. -  str. C.A. Rosetti, f. nr. - avizat favorabil - aprobat în 

unanimitate de voturi; 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării parţiale a 

anexelor la H.C.L. nr. 39/28.03.2013 şi H.C.L. nr. 79/29.05.2014 privind 

aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală – 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea Master Planului pentru 

apă şi apă uzată în judeţul Neamţ şi a listei de investiţii prioritare pentru POS 

Mediu, Axa Prioritara 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă 

uzată, perioada de programare 2014 - 2020  – avizul comisiei pentru urbanism şi 

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 14) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat, a listei de investiţii din bugetul local şi a a listei de investiţii a 

Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a 

fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 

voturi „pentru”. 

Dna. consilier Mihaela Tanovici şi dl. consilier Leonard Achiriloaei nu au 

participat la vot. 
 

La punctul 15) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 

servitute în favoarea S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor 

terenuri proprietate publică a Municipiului Roman – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarfea 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. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 
       Preşedinte de şedinţă  

  Consilier local,                         Secretarul municipiului Roman, 

       Lucian-Ovidiu MICU                                Gheorghe CARNARIU 


