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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 26.07.2016, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1143 din 

21.07.2016. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

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

.  

 

Dl Primar Laurenţiu Dan-Leoreanu deschide lucrările şedinţei de consiliu 

local cu un moment festiv de recunoaştere a unor persoane evidenţiate şi 

premiate de Divizia Getica pentru o contribuţie marcantă la activitatea de situaţii 

de urgenţă în cadrul autorităţii publice locale şi a sistemului de apărare naţional. 

Dl Primar al Municipiului Roman, Laurenţiu-Dan Leoreanu:  

„Primăria Municipiului Roman şi Consiliul Local Roman doreşte să 

acorde diplomă de merit dlui Plutonier Adjutant Principal Bugan Gheorghe, cu 

recunoştinţă şi apreciere din partea autorităţilor publice locale pentru 

profesionalismul şi dedicaţia dovedită în întreaga activitate desfăşurată. [...] 

De asemeni acordăm diplomă de excelenţă dlui Colonel Ciugudean 

Virgil Constantin, fostul şef al Statului Major al garnizoanei Roman cu 

recunoştinţă din partea autorităţii administraţiei publice locale pentru întreaga 

activitate pusă în slujba intereselor Armatei Române.” 

 

La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului Roman se constată 

şi se înregistrează prezenţa a 20 consilieri locali, lipsind motivat dl consilier 

Andrieş Bogdan Costinel.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl Secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte consilierilor locali 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 
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gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă 

dezbaterilor consiliului local.” 

 

Dl preşedinte de şedinţă Achiriloaei Leonard declară deschisă şi legal 

constituită şedinţa ordinară a Consiliului Local. 

 

 În continuare, dl Achiriloaei supune la vot procesele-verbale ale şedinţelor 

de Consiliu Local anterioare:  

Procesul verbal nr.   9997 din 13.05.2016 este aprobat cu unanimitate de voturi; 

Procesul verbal nr. 10538 din 23.05.2016 este aprobat cu unanimitate de voturi; 

Procesul verbal nr. 12002 din 14.06.2016 este aprobat cu unanimitate de voturi; 

Procesul verbal nr. 12523 din 24.06.2016 este aprobat cu unanimitate de voturi; 

Procesul verbal nr. 12598 din 27.06.2016 este aprobat cu unanimitate de voturi; 

Procesul verbal nr. 13664 din 14.07.2016 este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Se supune spre aprobare, în continuare, ordinea de zi cu următoarea 

modificare: - se retrage punctul 3) de pe ordinea de zi, privind modificarea 

H.C.L. nr. 171 din 18.12.2013 privind aprobarea componenţei Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, „pentru că aşteptăm nişte 

informaţii de la Uniunea Arhitecţilor. Am crezut că vor veni până la data 

şedinţei, aşa că vom retrage astăzi şi vom reintroduce într-o şedinţă ulterioară” 

specifică dl Primar; 

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

1. Proiect de hotărâre privind completarea  H.C.L. nr. 101/2008 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită 

a unor locuri de parcare către Poliţia Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind amplasarea unui monument; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism 

(P.U.D. - staţie G.P.L.); 

6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea concesionării şi închirierii 

unor terenuri; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri; 

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

instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii, listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din 
bugetul local; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii; 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MUNICIPAL 
LOCATO SERV SA; 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania Judeţeană 

APA SERV SA; 
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12. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea membrilor Consiliului de 

Administraţie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor de 

proiect privind Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 

clădirii destinate "Muzeul personalităţilor romaşcane", în vederea 
valorificării durabile a patrimoniului cultural ; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor de 

proiect privind Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în 

Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor de 

proiect privind Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în 
Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la 

H.C.L. nr. 118/2009 privind aprobarea regulamentelor privind 

locuințele sociale, din fondul locativ de stat și locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 135/2016 privind 

aprobarea organizării şi desfăşurării “BÂLCIULUI ANUAL - 

ROMAN 2016” în perioada 28.07.2016 - 06.08.2016; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 209/2015 privind 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate; 

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui 

spaţiu către Club Sportiv Municipal Roman; 

20. 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; 

21. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Clubul Sportiv Municipal 

Roman a echipei de handbal feminin HCM Roman; 

22. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Clubul Sportiv Municipal 

Roman a echipei de fotbal SCM PETROTUB ROMAN; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local; 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 124 din 20.08.2015; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre 

SC VIOBETI COMIMPEX SRL Bucureşti şi Municipiul Roman 

pentru realizarea Proiectului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL 

MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE GUSTAR, din perioada 19-21 
august 2016, în Piața Roman-Vodă; 

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

106/13.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a Caietului de sarcini pentru Serviciul de iluminat 
public în municipiul Roman. 
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 La punctul 1) de pe ordinea de zi – completarea  H.C.L. nr. 101/2008 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil.  

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi privind aprobarea inventarului parţial 

al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Dl consilier Beloiu M. adresează o întrebare: 

 „Această listă de terenuri private, după cum e şi proiectul inventarul 

parţial al terenurilor, este parţială, nu?” 

 Dl Primar îi răspunde prompt: „Da, sigur. Se reactualizează de fiecare 

dată registrul de domeniul privat al Municipiului Roman. Deja este intrat în 

cutuma Consiliului Local în mandatul trecut şi este o obişnuinţă de 

reactualizare de fiecare dată a inventarului parţial.” 

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

unanimitate de voturi. 

  

 Punctul 3) este retras de pe ordinea de zi; 

 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în folosinţă 

gratuită a unor locuri de parcare către Poliţia Municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Dl consilier Vasiliu D.L. are o intervenţie: „La data de 7.06.2016 a fost 

depusă la Primăria Roman o cerere de către firma Dorithea Media SRL prin 

care cerea 3 locuri de parcare acolo. Răspunsul Primăriei a fost că se va lua în 

discuţie în şedinţă astăzi.” 

 Dl Primar răspunde: „S-a şi luat în discuţie. Acele locuri erau alocate 

către Poliţia Municipiului Roman. După cum vedeţi s-au restrâns de la 15 la 12. 

Trei (3) locuri au rămas de utilitate publică, inclusiv pentru cei de acolo. Nu se 

pot da în mod special, mai ales prin Regulament, unei singure societăţi, dar ei 

beneficiază în mod egal de aceste locuri.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – amplasarea unui monument – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea unei documentaţii de 

urbanism – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi 

„pentru” şi 5 voturi „împotrivă”. 

 Dl Primar face următoarele precizări: „Dacă sunt puncte de vedere pe 

care credeţi că ar trebui [exprimate] într-un amendament, noi suntem deschişi, 

nu avem nici o problemă. Dacă există un temei în baza căruia credeţi că nu e 

ok, noi suntem de acord să reanalizăm. Nu avem nici un fel de problemă pentru 

acest lucru. 

 A fost depus un proiect, are avizele, acordul notarial al vecinilor, deci nu 

am sesizat probleme de legalitate. Dacă credeţi că e altceva, sunt dispus la 

orice propunere sau la orice amendament.” 

 Dl preşedinte de şedinţă, Achiriloaei L., adaugă: „Acum el a fost validat 

în forma propusă. Ar fi trebuit să se facă propuneri de amendare în comisia de 

urbanism sau în plen. Înainte de a se vota noi solicităm intervenţii, pentru că nu 

toţi consilierii sunt membrii comisiei de urbanism.” 

 Dl Primar continuă: „Are avizul şi de la mediu, şi de la E-On, şi de la 

Telekom, şi de la Consiliul Judeţean, şi de la Apa Serv, respectiv de la Direcţia 

de Sănătate Publică. Deci are toate avizele, inclusiv acordul notarial al 

vecinilor, drept pentru care noi trebuia din punct de vedere instituţional să-l 

propunem spre vot Consiliului Local.” 

 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – privind aprobarea concesionării şi 

închirierii unor terenuri – avizele vor fi prezentate pentru fiecare sub-punct în 

parte. 

La Anexa nr. 1 

Poziţia nr. 1 str. Smirodava 5/63 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu 19 voturi „pentru” şi 

1 abţinere (consilier Eugen Patraşcu). 

 

Poziţia nr. 2 str. Anton Pann 13/1 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 3 str. Anton Pann 15/1 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 4 str. Libertăţii 10/26 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 5 str. Constantin Dobrogeanu Gherea 2/12 – Avizul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil cu amendament, 



6 

 

privind reducerea suprafeţelor (de la 55,50 mp la 33,50 mp, respectiv de la 

36,25+19,25 mp la 23,10+10,40 mp). Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, cu amendamentul menţionat, poziţia este 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 6 Aleea Revoluţiei nr. 8 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 7 str. Ogoarelor f.nr. – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil cu amendament privind reducerea 

suprafeţei (de la 827 mp la 681 mp). Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, cu amendamentul menţionat, poziţia este 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 8 str. Vasile Lupu nr. 60 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 9 fdt. Dr. Felix nr. 3 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 10 str. Ion Ionescu de la Brad 1bis – Avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice 

este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 11 str. Ştefan cel Mare nr. 248 – Avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este nefavorabil. Avizul comisiei juridice 

este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

Poziţia nr. 12 str. Ştefan cel Mare nr. 180 – Avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este nefavorabil. Avizul comisiei juridice 

este favorabil. 

 

Dl Primar adaugă: „În urmă cu două mandate am hotărât să nu mai 

încurajăm partea de chioşcuri în oraş.” 

Dna consilier Daniela Suman face o menţiune: „Tot ceea ce înseamnă aici 

spaţii comerciale, gen gelaterie sau altele, din punct de vedere al arhitecturii, 

pentru a păstra o linie frumoasă în zona respectivă, bănuiesc că atunci când s-

au dat aprobările, s-au luat în considerare proiectele lor, nu? Să fie conforme 

cu arhitectura zonei.” 

Dl Primar răspunde: „Da, ei când vin cu solicitarea, vin şi cu o propunere 

de proiect. Acum ea este analizată în comisie şi în funcţie de zonă se iau aceste 

decizii. Noi nu le putem înlocui înainte de a ajunge în discuţia Consiliului Local, 
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pentru că ar fi un abuz. În momentul în care ei vin cu o aproabre, vin cu nişte 

avize, noi ne supunem, iar aici dumneavoastră luaţi decizia constatând 

oportunitatea, încadrarea zonală sau din contră, nu. În funcţie de acestea, 

comisia dă un aviz care este consultativ şi dumneavoastră luaţi decizia finală.”  

Dna Daniela Suman: „Vreau să ştiu doar dacă noi ne bazăm pe expertiza 

arhitecţilor atunci când avizul este dat în comisie?” 

Dl Primar: „Sigur. Mai mult decât atât, eu am rugat de fiecare dată 

comisia, împreună cu reprezentanţii Direcţiei de Urbanism, şi merg în teren. Nu 

doar vizionează proiectul din birou, ci şi merg în teren să vadă cum se 

încadrează în zonă. Se vizualizează aceste poziţii care apar ca şi propunere în 

Consiliul Local.” 

Dna Suman D.G.: „Asta ca să fie foarte explicit, tipul de aviz favorabil 

sau nefavorabil.” 

Dl Achiriloaei L.: „Avizul comisiei este ulterior redactării proiectului de 

hotărâre. Eventual putem cere avizul Biroului de Urbanism care de fiecare dată 

spune în raportul de specialitate: propunem aviz favorabil sau nefavorabil. Este 

pertinentă observaţia şi o să o aibă în vedere şi comisia de urbanism.” 

Urmare a supunerii la vot poziţia nr. 12 este respinsă cu 2 voturi 

„împotrivă”(consilierii Laurenţiu Vasiliu şi Constantin Holban) şi 18 abţineri. 

 

La Anexa nr. 2: 

Poziţia nr. 1 Artera Vest nr. 5 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Poziţia nr. 2 bd. Roman Muşat 40/18 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Poziţia nr. 3 str. Vasile Lupu nr. 60 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Poziţia nr. 4 str. Petru Rareş nr. 1 – Avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot poziţia este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil.  

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

Dl consilier Radu Curpăn întreabă: „La art. 2 spune că se aprobă 

vânzarea a 10000 mp, nu? Şi în anexă apar [şi alte terenuri].” 

Dl viceprimar Lucian Micu răspunde: „Da, apar încă 3 terenuri. Cele din 

anexă sunt suplimentare punctului 3.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi 

„pentru” şi 4 abţineri. 
 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat, a instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din 
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venituri proprii, listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din 
bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil cu 

amendament privind modificarea Anexei nr. 1. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Se supun la vot anexele individual. 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 1, cu amendamentul menţionat, 

aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 2, aceasta este aprobată cu 19 

voturi „pentru”.  

Dl consilier Achiriloaei L. nu a participat la vot. 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 3, aceasta este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 4, aceasta este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 5, aceasta este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 6, aceasta este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 10) de pe ordinea de zi – modificarea componenţei unor 

comisii – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este 

favorabil cu un amendament, privind art. 3, poziţia a 4-a, înlocuirea dlui Ghercă 

Lucian cu dl Simionescu Gheorghe.  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

Dl Primar precizează: „Vor fi mai multe comisii care sunt actualizate. 

Datorită faptului că s-a început un nou mandat pentru Consiliul Local, ele au 

fost reactualizate. În rest, tot ceea ce înseamnă aparatul tehnic care intră în 

componenţa acestor comisii a rămas cel consacrat.”  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 

specificat este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MUNICIPAL 
LOCATO SERV SA – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport 

şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania 
Judeţeană APA SERV SA – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, 

sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate. 
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La punctul 13) de pe ordinea de zi – desemnarea membrilor Consiliului 

de Administraţie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – avizul 

comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate. 
 

La punctul 14) de pe la ordinea de zi – aprobarea proiectului şi a 

cheltuielilor de proiect privind Restaurarea, consolidarea, protecţia şi 

conservarea clădirii destinate "Muzeul personalităţilor romaşcane", în 

vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

Avizul comisiei pentru buget finanţe este favorabil.  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

Dl Primar intervine: „Suntem pregătiţi şi, iată, luăm măsurile 

administrative pentru a finaliza documentaţiile tehnice în vederea depunerii de 

proiecte pe POR. În prima parte a lunii august vom înregistra depunerea mai 

multor proiecte. Acesta este unul dintre ele. Este vorba de acest Muzeu al 

Personalităţilor Romaşcane în vederea valorificării durabile a patrimoniului 

cultural. Este vorba despre clădirea fostei case Manolescu Strunga din 

Municipiul Roman, pe strada Cuza Vodă, pe care dorim să o reabilităm şi să 

dezvoltăm, aşa cum spuneam, un element de promovare şi de interes public 

pentru entitatea culturală, pentru etosul comunitar promovat la nivelul 

Municipiului Roman. Vă mulţumesc.”  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 15) de pe la ordinea de zi – aprobarea proiectului şi a 

cheltuielilor de proiect privind Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă 

în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

Avizul comisiei pentru buget finanţe este favorabil.  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

Dl Primar specifică: „Este vorba de două parcuri care vor intra de 

asemeni pe fonduri. Aceste două proiecte s-au făcut ca urmare a unor propuneri 

din partea unor consilieri locali din mandatul trecut. Parcul Zăvoi a fost propus 

de dna consilier Nuşa Chiriac, iar parcul Jora de către dl Bogdan Andrieş. Sunt 

două proiecte pe care noi le-am gândit şi le-am structurat pentru a revitaliza 

zonele, a regenera şi a aduce la o imagine pozitivă acestor zone periferice. În 

acest moment noi am identificat şi surse de finanţare, drept pentru care dorim 

să depunem acest proiect în cadrul unor fonduri alocate în programul 

operaţional regional pe Axa Prioritară 5, şi venim în faţa dumneavoastră cu 

această propunere de proiect de hotărâre. Vă mulţumesc.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului şi a 

cheltuielilor de proiect privind Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă 



10 

 

în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului 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. 
 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea anexei 

nr. 1 la H.C.L. nr. 118/2009 privind aprobarea regulamentelor privind 

locuințele sociale, din fondul locativ de stat și locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport 

şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Dl Primar clarifică: „Este vorba de completarea Regulamentului privind 

repartizarea închirierii, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a 

celor din fondul locativ de stat, în conformitate cu noile prevederi legale, 

actualizarea şi crearea unei pârghii pentru atribuirea acestora în deplină 

transparenţă şi legalitate. Vă mulţumesc.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 18) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 135/2016 

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. 

Dl Primar intervine: „Este vorba de o completare care a scăpat de la 

Regulament şi pe care am hotărât să o trecem, tocmai ca să fie lucrul în regulă 

pentru Bâlci. Vă mulţumesc.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 19) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 209/2015 

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru 
aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate – 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. 
 

 La punctul 20) de pe ordinea de zi – transmiterea în folosinţă gratuită a 

unui spaţiu către Club Sportiv Municipal Roman – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului 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 21) de pe ordinea de zi – 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 – 

avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 22) de pe ordinea de zi – preluarea de către Clubul Sportiv 

Municipal Roman a echipei de handbal feminin HCM Roman – avizul 

comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi 

„pentru”. 

 Dl viceprimar Micu L.O. nu a participat la vot. 

  

 La punctul 23) de pe ordinea de zi – preluarea de către Clubul Sportiv 

Municipal Roman a echipei de fotbal SCM PETROTUB ROMAN – avizul 

comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 24) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei cheltuieli 

din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret este 

favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 25) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 124 din 

20.08.2015 – avizul comisiei urbanism şi administrarea teritoriului este 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi 

„pentru”. 

 Dna consilier Havrici-Tomşa I. şi dl consilier Curpăn R.C. nu au 

participat la vot. 

 

La punctul 26) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de colaborare 

dintre SC VIOBETI COMIMPEX SRL Bucureşti şi Municipiul Roman pentru 

realizarea Proiectului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL 

MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE GUSTAR, din perioada 19-21 august 
2016, în Piața Roman-Vodă – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, 

învăţământ şi tineret este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 
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 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 27) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea H.C.L. 

nr. 106/13.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a Caietului de sarcini pentru Serviciul de iluminat public în 

municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte de şedinţă Achiriloaei L. declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 Dl Primar anunţă: „Vă informez că joi la ora zece jumătate se va deschide 

Bâlciul tradiţional de la Roman, drept pentru care vă invit la ora 10:30 să 

mergem împreună la deschiderea acestui eveniment intrat deja în tradiţia 

Municipiului Roman, pe care noi de la an la an încercăm să-l perfecţionăm, şi 

să fim împreună la deschiderea acestui eveniment anual. Vă mulţumesc şi vă 

urez o zi bună tuturor în continuare.” 
 

 
       Preşedinte de Şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

    Leonard ACHIRILOAEI    Gheorghe CARNARIU 


