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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 14.07.2016, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1111/11.07.2016. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

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

. 

 

Dl preşedinte de şedinţă ales în şedinţa anterioară, Leonard Achiriloaei, şi 

dl secretar Gheorghe Carnariu fiind în concediu, nu au participat la şedinţă, prin 

urmare dl viceprimar Lucian-Ovidiu Micu declară deschisă şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local. 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

 Se supune spre nominalizare un nou preşedinte de şedinţă în absenţa dlui 

Achiriloaei. Dl consilier Mircea Beloiu îl propune pe dl Lucian-Ovidiu Micu ca 

preşedinte de şedinţă doar pentru şedinţa de astăzi, 14 Iulie. Nu mai sunt alte 

propuneri. 

Urmare a supunerii la vot, numirea este aprobată cu unanimitate de 

voturi, şi va fi înregistrată printr-o hotărâre distinctă înaintea celorlalte proiecte 

de hotărâre, deşi nu a fost prevăzută pe ordinea de zi. 

La apelul nominal efectuat, se constată şi se înregistrează prezenţa a 19 

consilieri locali, lipsind motivat următorii consilieri: dl Leonard Achiriloaei şi dl 

Bogdan-Costinel Andrieş. 

Dl preşedinte de şedinţă Lucian-Ovidiu Micu aminteşte consilierilor 

prevederile art. 46 alin. (1) din Legea 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.” 
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 În continuare se supune spre aprobare ordinea de zi, iar aceasta este 

aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează: 

1) Ceremonia depunerii jurământului de către consilierii locali 

Moroşanu Dragoş-Viorel şi Vasiliu Daniel-Laurenţiu; 
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren de la 

S.C. HIDROTERM S.A. pentru desfăşurarea BÂLCIULUI anual 
2016; 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării 
“BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2016” în perioada 28.07.2016 - 
06.08.2016; 

4) Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 
101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi 
exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi privind Ceremonia depunerii 

jurământului de către consilierii locali Moroşanu Dragoş-Viorel şi Vasiliu 

Daniel-Laurenţiu – dl preşedinte de şedinţă Lucian – Ovidiu Micu specifică: 

 „În şedinţa de astăzi, 14 Iulie 2016, Consiliul Local al Municipiului 

Roman precizează că mandatele de consilieri locali ai Municipiului Roman au 

fost validate prin H.C.L. nr. 128 din 24 Iunie 2016, şi ia act de depunerea 

jurământului de către următorii consilieri: Moroşanu Dragoş-Viorel şi Vasiliu 

Daniel-Laurenţiu” 

 Prin urmare, cei doi consilieri urmează procedura, pe rând, dând citire 

textului de jurământ cu o mână pe Constituţia României şi pe Biblie, şi semnând 

la sfârşit formularul de jurământ, în două exemplare. 

 În consecinţă, începând cu data de astăzi, 14.07.2016, consilierii locali 

anterior menţionaţi intră în exerciţiul mandatului de consilieri în conformitate cu 

dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali.  

 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi privind aprobarea închirierii unui 

teren de la S.C. HIDROTERM S.A. pentru desfăşurarea BÂLCIULUI 

anual 2016 – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului e favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi privind aprobarea organizării şi 

desfăşurării “BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2016” în perioada 

28.07.2016 - 06.08.2016 – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, 

învăţământ şi tineret este favorabil.  

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.  

 Avizul comisiei juridice este favorabil.   

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
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 La punctul 4) de pe ordinea de zi privind modificarea anexei nr. 1 la 

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 administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Dl consilier Mircea Beloiu intervine: 

 „Am înţeles că în acest proiect se fac nişte modificări la o comisie de 

avizare a parcărilor. Aş vrea să ştiu dacă noi, consilierii, în viitor, depistăm 

nişte locuri de parcare unde s-ar putea amenaja locuri de concesiune, pentru 

locuitorii municipiului, luăm legătura cu această comisie sau trebuie să facem 

prin asociaţia de proprietari, sau respectivii proprietari să facă o cerere prin 

asociaţie, să venim la Primărie cu doleanţele respective sau prin comisie să 

aducem la faţa locului şi să analizeze oportunitatea pentru locuri de parcare?” 

 Dl Primar Laurenţiu Dan Leoreanu răspunde: „Comisia este cea care 

instrumentează, monitorizează şi pune în aplicare Regulamentul. Cei care pun 

în realitate, în fapt, este Direcţia de Servicii Edilitare. Ca practică, aici, din 

partea cetăţenilor, din partea asociaţiilor, se primesc anumite recomandări, 

anumite sesizări, anumite propuneri, care sunt analizate, sunt prioritizate, şi în 

funcţie de buget, pentru că nu se pot rezolva toate solicitările ca în nici un alt 

domeniu. Dar în funcţie de solicitări se face o prioritizare cum am avut şi în 

acest an. De exemplu, în acest an, prioritar a fost acest tip de investiţii în 

cartierul Mihai Viteazu şi cartierul Tudor Vladimirescu (şi Ion Creangă). Şi în 

alte părţi am mai făcut, dar aici au fost cele mai multe. La fel, în fiecare an se 

face o analiză şi se face o prioritizare a lor urmând ca pe parcursul anului 

bugetar următor să fie prins în investiţie cât mai mult posibil în funcţie de 

bugetul acordat. 

 Ca să revin la întrebarea dumneavoastră strict, o solicitare, o precizare, 

o recomandare din partea asociaţiei de proprietari sau a unui grup de cetăţeni 

care vine direct către Primărie sau către Direcţia de Servicii Edilitare. Ei 

însumează toate acestea, se prioritizează şi se ia decizia şi se informează 

cetăţenii cam în ce perioadă vor fi abordate propunerile lor.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte Lucian-Ovidiu Micu declară 

închise lucrările şedinţei. 

 Dl Primar preia la final cuvântul: „Vă mulţumesc pentru participare. Vă 

urez o zi bună, o vară plăcută şi celor care au venit din concediu, spor la 

treabă, iar celor care n-au plecat încă le urez o vacanţă plăcută. Doamne 

ajută!” 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

      Lucian-Ovidiu MICU     Gheorghe CARNARIU 


