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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 

Nr. 10889 din 24.06.2015 

 

 

 

  

 

 

PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 24.06.2015, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 774/18.06.2015. 

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 16 consilieri locali, lipsind motivat dl. consilier Daniel 

Petrea, d-na consilier Iulia Havrici Tomşa, dl. consilier Leonard Achiriloaei, dl. 

consilier Gabriel Andrici şi d-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac. 
 

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. Vasile-Bogdan Savin care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Vasile-Bogdan Savin supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 28.05.2015, care este aprobat în unanimitate de 

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

- punctul 4) – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul 

serviciilor de transport public local – Neamţ, se retrage de pe ordinea 

de zi la solicitarea iniţiatorului; 

- la punctul 8) – Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei 

Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate s-a 

modificat parţial anexa la proiectul de hotărâre; 

- punctul 11) – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi 

a listei de investiţii buget local pe anul 2015 se completează cu 

expunerea suplimentară nr. 10793/22.06.2015 care modifică anexele 

nr. 1 şi 2; 

- la punctul 12) – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de 

salubritate – activitatea: ,,Colectarea separată şi transportul separat al 

deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 

comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat” 

în localitatea Roman, judeţul Neamţ, anexa nr. 5 se completează cu 

modelul Contractului de prestări servicii; 

- se introduce punctul 13) – Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea  H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public 

de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi  

reglementarea activităţii acestui serviciu, 

- se introduce punctul 14) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

efectuării unei cheltuieli din bugetul local, 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind neacordare de scutiri la impozitele pe 

clădiri şi teren pentru FUNDAŢIA MISSIONARI OBLATI DI 

MARIA IMMACOLATA – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinînd domeniului privat al municipiului Roman – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 

privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de 

transport public local – Neamţ – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4 din H.C.L. nr. 101 

din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea 

locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 
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6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului Local 

multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de 

locuinţe din municipiul Roman, reactualizat până în luna iunie 2015 

– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii  în folosință 

gratuită a unui imobil către Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra 

Neamț în vederea desfășurării activității de colectare a sângelui – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Anticorupție a 

Municipiului Roman și a unităților subordonate  – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu 

echipamente a Spitalului Municipal de Urgență Roman, în vederea 

îmbunătăţirii calităţii actului medical” – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 83/30.08.2012 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul 

Roman este acţionar – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de 

investiţii buget local pe anul 2015 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a 

contractului de concesiune a serviciului public de salubritate – 

activitatea: ,,Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 

comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat” în localitatea Roman, judeţul Neamţ – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  H.C.L. nr. 

85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local  

„Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi  reglementarea activităţii 

acestui serviciu; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – neacordare de scutiri la impozitele 

pe clădiri şi teren pentru FUNDAŢIA MISSIONARI OBLATI DI MARIA 

IMMACOLATA – 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. 
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La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinînd 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri 

– cele 3 puncte au fost avizate de către comisia pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului şi comisia juridică şi votate de către plenul consiliului local după 

cum urmează: 
 

 

 art. 1. – Cuza Vodă, 9/30 – 7,20 m.p. – avizat favorabil – aprobat 

în unanimitate de voturi; 

 art. 2. – b-dul Roman Muşat, 76-78 – 12 x 15,00 m.p. – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 3. – b-dul Roman Muşat, 76-78 – 20 x 12,00 m.p. – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
 

 Punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 

privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public 

local – Neamţ – retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
  

La punctul 5) de pe ordinea de zi – completarea Anexei 4 din H.C.L. nr. 

101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor 

de parcare de pe raza 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 6) de pe ordinea de zi – actualizarea Programului Local 

multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din 

municipiul Roman, reactualizat până în luna iunie 2015 – 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 transmiterii  în folosință 

gratuită a unui imobil către Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra Neamț în 

vederea desfășurării activității de colectare a sângelui – 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 Strategiei Anticorupție a 

Municipiului Roman și a unităților subordonate (inclusiv modificările din anexă) 
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– 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului „Dotarea cu 

echipamente a Spitalului Municipal de Urgență Roman, în vederea îmbunătăţirii 

calităţii actului medical”  – 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 10) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

83/30.08.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul 

Roman este acţionar – 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 11) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local şi a listei 

de investiţii buget local pe anul 2015 (inclusiv sumele prevăzute în expunerea 

suplimentară nr. 10793/22.06.2015) – 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 15 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier MihaelaTanovici nu a participat la vot. 
 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei de atribuire 

a contractului de concesiune a serviciului public de salubritate – activitatea: 

,,Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat” în localitatea Roman, judeţul Neamţ (inclusiv 

modelul Contractului de prestări servicii care completează anexei nr. 5) – avizul 

comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

Dl. consilier Maricel Benchea, preşedintele comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism, dă citire adresei nr. 127/19.06.2015 a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Econeamţ” ce are anexat modelul Contractului 

de prestări servicii care completează anexa nr. 5.  

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 – modificarea şi completarea  H.C.L. 

nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local  „Ştrand, Baze 
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Sportive şi de Agrement” şi  reglementarea activităţii acestui serviciu – 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 14) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei cheltuieli 

din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe 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. 

 

  

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Vasile-Bogdan Savin declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 
       Preşedinte de şedinţă  

       Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

       Vasile-Bogdan SAVIN                                   Gheorghe CARNARIU 


