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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 09.02.2017, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman 

 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 138 din 06.02.2017.  

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa Roman 

Vodă, nr. 1, începând cu ora 14
00

.  

La apelul nominal efectuat de preşedintele de şedinţă, în absenţa Secretarului 

Municipiului, se constată şi se înregistrează prezenţa a 15 consilieri locali. Se declară 

şedinţa deschisă şi legal constituită.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl preşedinte de şedinţă George-Alexandru Bălan pune în vedere membrilor 

Consiliului local dispoziţiile art. 46 alin. (1) 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.” 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu 7 proiecte, aceasta fiind aprobată cu 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2017-2018; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 182/2016 cu 

privire la reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 cu 

privire la reprezentanţii Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și 

Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul 

local; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local al 

UAT Roman pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare sens 

giratoriu la intersecţia DN2 (E85) cu str. Plopilor, Roman, jud. Neamţ”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

documentaţiei tehnice pentru obiectivul:  „Modernizare ansamblu de 

străzi: Mărului, Tinosului, Pescarilor şi Ocniţei, Municipiul Roman, 

judeţul Neamţ”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţie: „Canalizare 

menajeră str. N. Bălcescu şi I.L. Caragiale şi canalizare pluvială str. N. 

Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crişan şi I.L. Caragiale din Municipiul Roman, 

judeţul Neamţ”.  

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2017-2018 

– avizul Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret este favorabil 

cu amendament de îndreptare a unei erori materiale: în cadrul anexei, pe ultima 

pagina, în ultima intrare a tabelului intitulată Unităţi de învăţământ conexe, „Unități 

de învățământ pentru învățământul sportiv” trebuie înlocuit cu „Unități de 

învățământ pentru învățământul non-formal”, iar pentru Nivelul şcolarizat al 

Clubului Copiilor Roman, trebuie trecute toate categoriile de învăţământ, şi anume: 

PRE, PRI, GIM, LIC. 

 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 – modificarea anexei la H.C.L. nr. 

182/2016 cu privire la reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman – 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 3) de pe ordinea de zi – modificarea anexei la H.C.L. nr. 

183/2016 cu privire la reprezentanţii 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 este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

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

de voturi. 

 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local – avizul Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret 

este favorabil. Avizul Comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 
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 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

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

de voturi. 

 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea cofinanţării de la bugetul 

local al UAT Roman pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare sens 

giratoriu la intersecţia DN2 (E85) cu str. Plopilor, Roman, jud. Neamţ” – 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul:  „Modernizare ansamblu 

de străzi: Mărului, Tinosului, Pescarilor şi Ocniţei, Municipiul Roman, judeţul 

Neamţ” – 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţie: „Canalizare 

menajeră str. N. Bălcescu şi I.L. Caragiale şi canalizare pluvială str. N. Bălcescu, 

A. Iancu, Fdt. Crişan şi I.L. Caragiale din Municipiul Roman, judeţul Neamţ” – 

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. 

 

 Dl Primar Lucian-Ovidiu Micu adaugă în încheierea şedinţei: „Doar un singur 

lucru aş vrea să fac o precizare, şi anume să o felicit pe dna consilier Iulia Havrici-

Tomşa pentru că ieri a devenit bunică. Multă sănătate şi să aibă numai bucurii 

alături de noul său nepot. De ce nu să mai vină şi alţii!” 

 În aplauzele colegilor, dna consilier mulţumeşte dlui Primar şi celorlalţi 

consilieri pentru urare. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte George-Alexandru Bălan declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

              Preşedinte de şedinţă  

            Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

        George-Alexandru BĂLAN   Gheorghe CARNARIU 


