MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604 E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: Secretarul Municipiului Roman
Nr. 5912 din 30.03.2017

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 30.03.2017, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 350/24.03.2017.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1400.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 19 (18 până la punctul 22 de pe ordinea de zi) consilieri
locali. Lipseşte motivat dl. consilier Dragoş-Viorel Moroşanu.
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.
Dl. secretar Gheorghe Carnariu aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului
local prevederile alineatului 7 1 al articolului 56 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul. „Consilierii judeţeni sau locali vor depune
la preşedintele de şedinţă motivaţia în scris pentru votul exprimat prin care
aprobă/resping documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism,
care se va anexa la procesul-verbal al şedinţei.” Am rugămintea ca până la
sfîrşitul şedinţei să completaţi aceste declaraţii şi să le remiteţi preşedintelui de
şedinţă.
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Preşedinte de şedinţă este dl. Mircea Beloiu care declară deschisă şedinţa
ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl. preşedinte Mircea Beloiu supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 28.02.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Mircea Beloiu supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 10.03.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Mircea Beloiu supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 23.03.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarea modificare:
- se retrage articolul 2 de la punctul 16) – Proiect de hotărâre privind
aprobarea unor documentaţii de urbanism – în localitatea Roman,
judeţul Neamţ – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
- se introduce punctul 28) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Municipal
Locato Serv S.A. Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 29) – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2017, în vederea repartizării
locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până
la 35 de ani – în localitatea Roman, judeţul Neamţ – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 30) – Proiect de hotărâre privind înfiinţarea
Serviciului Public „Grădina Zoologică Roman” şi reglementarea
activităţii acestui serviciu – în localitatea Roman, judeţul Neamţ –
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 31) - Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr.
2006 din 28.03.2017,
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L.
nr. 30/28.02.2017 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
3. Proiect de hotărâre privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei
locale de fond funciar Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu S.C.
Municipal Locato Serv S.A. Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu
Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate
publică a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 253/2016
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi
Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei
Administraţia Pieţelor Bazar, Obor – iniţiator Lucian–Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25/25.03.2004
privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind
aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului
Roman – iniţiator Lucian – Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
11. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului
local in anul 2017 – iniţiator Lucian–Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat al
Municipiului Roman pe anul 2017 şi a listelor de investiţii finanţate
din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii şi subvenţii– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat cu ASOCIAŢIA CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN
RECUPERARE “Don Orione prin punctul de lucru - CENTRUL
REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN ALCOOLISM” Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – retras
articolul 2 de către iniţiator;
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17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 111/07.09.2010
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea
şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în
Municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 103/31.07.2014
privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi, cu
cursanţi, pe raza municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea
finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului
Roman pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în
baza legii nr. 350/2005 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
22. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de colectare, transport
si depozitare a deseurilor municipale si similare provenind din
activități comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman –
iniţiator Constantin Ghica – consilier local;
23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului
constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
24. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 219
din 19.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal
Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării FESTIVALULUI
TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE
și încheierea unui Acord de colaborare dintre Municipiul Roman şi
Club Sportiv Municipal Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
26. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 259/2016 privind
aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi
de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a
unor terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L.
pentru anul 2017, în vederea repartizării locuinţelor construite în
Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate
tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
30. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public „Grădina
Zoologică Roman” şi reglementarea activităţii acestui serviciu –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
31. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 2006 din 28.03.2017.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale
din H.C.L. nr. 30/28.02.2017 – 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat – 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 3) de pe ordinea de zi – punerea unui teren la dispoziția
Comisiei locale de fond funciar 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de
Parteneriat cu S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman – 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 – aprobarea Acordului de
Parteneriat cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman – 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 6) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi
servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri
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proprietate publică a 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 modificării H.C.L. nr.
253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi
Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia
Pieţelor Bazar, Obor – 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 8) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr.
25/25.03.2004 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcții – 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 – modificarea H.C.L. nr. 254/2016
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate – avizul
comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu amendamentul ca la poziţia 140
din anexa nr. 1 menţiunea „OCUPAT” să fie înlocuită cu „VACANT”.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele celor
două comisii la fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 10) 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 11) de pe ordinea de zi – utilizarea excedentului anual al
bugetului local in anul 2017 – 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea Bugetului consolidat al
Municipiului Roman pe anul 2017 şi a listelor de investiţii finanţate din
bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri
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proprii şi subvenţii – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil,
inclusiv pentru formele noi ale anexelor nr. 1 şi 3 (modificate potrivit sumelor
din expunerea suplimentară).
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 1 cu amendamentele de mai sus a fost
aprobat cu 17 voturi „pentru”. Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu nu a
participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 2 a fost aprobat cu 16 voturi
„pentru”. D-nii consilieri Lucian-Ioan Pascariu şi Leonard Achiriloaei nu au
participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 3 cu amendamentele de mai sus a fost
aprobat cu 17 voturi „pentru”. Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu nu a
participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 4 a fost aprobat cu 16 voturi
„pentru”. D-nii consilieri Lucian-Ioan Pascariu şi Leonard Achiriloaei nu au
participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 5 a fost aprobat cu 17 voturi
„pentru”. Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu nu a participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 6 a fost aprobat cu 17 voturi
„pentru”. Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu nu a participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 7 a fost aprobat cu 17 voturi
„pentru”. Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu nu a participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 8 a fost aprobat cu 17 voturi
„pentru”. Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu nu a participat la vot.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele de mai
sus a fost aprobat cu 17 voturi „pentru”.
Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu nu a participat la vot.
Punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local. Cele 5 puncte au fost avizate de către comisia pentru bugetfinanţe şi comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi aprobate
de plenul consiliului local după cum urmează:
 art. 1 – alocarea din bugetul local a sumei de 25.138 lei în vederea
desfășurării în bune condiții a activității Centrului Județean de
Excelență Neamț – zona Roman, pentru lunile decembrie, ianuarie
și februarie din anul școlar 2016-2017 – avizat favorabil – aprobat
în unanimitate de voturi;
 art. 2 – aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local, în
sumă de 2.000 lei, Societății Culturale „Roman Mușat” din
Roman pentru publicarea volumului Studia Romanensia XV –
avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 art. 3 – alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei Asociației
Clubul Sportiv Öz-Er Golden Roman în vederea organizării
„Cupei Primăverii” la Minifotbal la Roman, în perioada 8 – 9
aprilie 2017 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
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 art. 4 – alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei Asociației
Veteranilor de Război – subfiliala Roman necesară pentru
organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor
dedicate ,,Zilei Naţionale a Veteranilor de Război” - 29 aprilie
2017 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 art. 11 – alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Colegiului
Tehnic „Petru Poni” Roman pentru organizarea în bune condiții a
Concursului Regional de Creație Lirică „Dor de poezie”, ediția a
XV-a, la Roman, în data de 12 aprilie 2017 – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi;
La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord
de parteneriat cu ASOCIAŢIA CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN
RECUPERARE “Don Orione prin punctul de lucru - CENTRUL
REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN ALCOOLISM” Roman – 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.
Punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor
terenuri. Cele cinci puncte au fost avizate de către comisia pentru urbanism şi
administrarea teritoriului şi comisia juridică şi aprobate de plenul consiliului
local după cum urmează:
 art. 1 - IONIȚĂ MIHAIL-LIVIU și IONIȚĂ ISABELA – str.
Smirodava, 54/48 – avizat favorabil;
 art. 2 - MOISE IOAN-CIPRIAN și MOISE ELENA-LOREDANA
– str. Păcii, nr. 3/1 – avizat favorabil;
 art. 3 - ZAHARIA PETREA și ZAHARIA TEREZA – D. Gherea,
8/2– avizat favorabil;
 art. 4 - Locuinţă – Martir Cloșca, 81 bis – avizat favorabil;
 art. 5 – Centru Imagistică RMN – str. Tineretului, nr. 28 bis –
avizat favorabil;
Urmare a supunerii la vot articolul 1 a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Urmare a supunerii la vot articolul 2 a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Urmare a supunerii la vot articolul 3 a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Urmare a supunerii la vot articolul 4 a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Urmare a supunerii la vot articolul 5 a fost respins întrucât au fost 18
abţineri.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
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Punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de
urbanism. Cele patru documentaţii de urbanism au fost avizate de către comisia
pentru urbanism şi administrarea teritoriului şi comisia juridică şi aprobate de
plenul consiliului local după cum urmează:
 art. 1 - avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi;
 art. 2 – retras de pe ordinea de zi de către iniţiator;
 art. 3 - avizat nefavorabil - respins în unanimitate de voturi (18
abţineri);
 art. 4 - avizat favorabil;
Dl. consilier Constantin Holban consideră că se află în faţa unei probleme,
deoarece terenul este situat între blocuri. “Nu vad cum ar putea intra o salvare,
dacă ar fi cazul, cum ar putea de exemplu intra pompierii ? E curios avizul
comisiei tehnice: favorabil cu condiţii, în consecinţă, recomand aprobarea
partială a acestui proiect. Cum adică parţial ? Ori îl aprobăm, ori nu. Cum votam
parţial ?”.
D-na arhitect Ana-Maria Alexe afirmă că se votează parţial hotărârea, nu
acestă documentaţie de urbanism.
Dl. consilier Constantin Holban este de părere că ar trebui ca domnii
consilieri să se abţină şi la acest punct. “ Până va avea toată documentaţia”.
D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizează că raportul de specialitate în
care se recomandă aprobarea parţială a hotărârii se refera la faptul că cele două
avize ale arhitectului şef care sunt nefavorabile vor duce la neadoptarea celor
două puncte. Proiectul de faţă are toate avizele, iar accesele se văd şi pe
videoproiector. Există căi de acces destul de bine dimensionate pentru salvare,
pompieri şi altele.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că adoptarea parţială a
hotărârii se referă la cele două puncte care au primit avizul nefavorabil. “Nu este
vorba despre acest P.U.D. Doamna arhitect precizează că sunt îndeplinite toate
condiţiile.”
 art. 4 - respins în unanimitate de voturi (18 abţineri);
La punctul 17) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr.
111/07.09.2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea,
autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în
Municipiul Roman – 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 18) de pe ordinea de zi – aprobarea închirierii unui imobil – –
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost nefavorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost respins în
unanimitate de voturi (18 abţineri).
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La punctul 19) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr.
103/31.07.2014 privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor de
şoferi, cu cursanţi, pe raza municipiului Roman – avizul comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism pentru 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 20) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unui teren –
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil cu
următorul amendament:
- numărul raportului de evaluare este 17/2 din 17.02.2017, iar numele
evaluatorului este Stejar Romică.
Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu acelaşi
amendament.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament.
Dl. Costică Rusu îşi prezintă punctul de vedere, respectiv conţinutul
adresei din 17.03.2017 care a fost remisă membrilor Consiliului local împreună
cu celelalte materiale de şedinţă.
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că valoarea din evaluarea facută
de evaluatorul ales de domnul Rusu este la jumatete din valoarea evaluării făcute
de către evaluatorul ales de către Municipiul Roman. “În cazul în care ar veni
Curtea de Conturi această diferenţă ni s-ar imputa nouă celor care am votat”.
Dl. Costică Rusu precizează că a consultat toţi notarii publici din Roman,
şi toţi i-au prezentat o valoare mult mai mică, similară cu cea a evaluatorului
ales de dumnealui”.
Dl. preşedinte de şedinţă Mircea Beloiu precizează că valoarea de piaţă
este mai mare decât valoarea din grila notarială.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15
voturi „pentru” şi o abţinere (dl. L. Achiriloaei).
D-nii consilieri Ştefan-Graţian Iacob şi Lucian-Ioan Pascariu nu au
participat la vot.
La punctul 21) de pe ordinea de zi – aprobarea Programului pentru
acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului
Roman pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza
legii nr. 350/2005 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu
următorul amendament:
- în anexele nr. 4 şi 5 se va înlocui „buget judeţean”, „Consiliul Judeţean”,
„Judeţul Neamţ” şi „interes judeţean” cu „buget local”, „Consiliul local”,
„Municipiul Roman” şi „interes local”.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu propune ca membrii ai Comisiei de
evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al
Municipiului Roman pe anul 2017 pe d-na Irina Păvăluţă, dl. Sorin Dancea şi
d-na Cristina Prăjescu, iar ca membrii ai Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor
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beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în anul 2017 pe
d-na Gabriela Bălan, d-ra Corina-Ionela Popa şi d-na Daniela Andrei.
D-na viceprimar Ioana-Roxana Iorga propune ca membru al Comisiei de
evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al
Municipiului Roman pe anul 2017 pe d-na consilier Dana-Lăcrămioara Păiuş,
iar ca membru al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul
sesiunii de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul
local al Municipiului Roman în anul 2017 pe dl. consilier Constantin Ghica.
Dl. consilier Constantin Holban se propune ca membru al Comisiei de
evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al
Municipiului Roman pe anul 2017, iar ca membru al Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor
beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în anul 2017 îl
propune pe dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn.
Urmarea a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare, se
constată că d-na consilier Dana-Lăcrămioara Păiuş şi dl. consilier Constantin
Ghica au fost aleşi membri ai comisiilor în care au fost propuşi cu 18 de voturi
„pentru”, iar dl. consilier Constantin Holban şi dl. consilier Radu-Cătălin
Curpăn au fost aleşi membri ai comisiilor în care au fost propuşi cu 14 de
voturi „pentru” şi 4 „împotrivă”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele şi toate
propunerile de mai sus a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 22 de pe ordinea de zi – modificarea tarifului de colectare,
transport si depozitare a deseurilor municipale si similare provenind din
activități comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman –
avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Începând cu acest punct participă la şedinţa Consiliului local şi d-na
consilier Daniela-Gabriela Suman.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este vorba despre punerea
în aplicare, de luare la cunoştinţă, a H.C.J. Neamţ numărul 46 prin care se
stabilesc tarifele pentru depozitarea la depozitul conform de la Girov. Tarife care
includ acea taxă de 80 de lei/mc, impusă de Guvern, taxă care de la anul va fi de
120 lei/mc. Tariful pentru colectarea deşeurilor la Roman nu suferă modificări,
dar datorită faptului că nu mai putem depozita la Roman, la depozitul temporar,
suntem nevoiţi să depozităm la Girov. Aş vrea să vă mai aduc la cunoştinţă şi
faptul că de exemplu Vaslui-ul trebuie să depoziteze la Brăila. Vă daţi seama ce
costuri sunt ? Este o masură pe care trebuie să o luăm şi practic ne raportăm doar
la Hotărârea Consiliului Judeţean.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17
voturi „pentru”.
D-na consilier Iulia Havrici-Tomşa şi dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn
nu au participat la vot.
La punctul 23) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea actului
constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
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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 24) de pe ordinea de zi – completarea anexei nr.1 la H.C.L.
nr. 219 din 19.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal
Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului
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 25) de pe ordinea de zi – aprobarea organizării
FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL
DE PAŞTE și încheierea unui Acord de colaborare dintre Municipiul
Roman şi Club Sportiv Municipal Roman – avizul comisiei pentru bugetfinanţe 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.
La punctul 26) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 259/2016
privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi
de personal ale 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 în
unanimitate de voturi.
La punctul 27) de pe ordinea de zi – aprobarea atribuirii în folosință
gratuită a unor terenuri – 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 28) de pe ordinea de zi – aprobarea Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman –
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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D-nii consilieri Leonard Achiriloaei, Andrei Fron, Lucian-Ioan Pascariu şi
Daniel-Laurenţiu Vasiliu nu au participat la vot.
La punctul 29) de pe ordinea de zi – aprobarea listei finale de priorităţi
A.N.L. pentru anul 2017, în vederea repartizării locuinţelor construite în
Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi
familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani – 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 30) de pe ordinea de zi – înfiinţarea Serviciului Public
„Grădina Zoologică Roman” şi reglementarea activităţii acestui serviciu –
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 31) d-ra director Sorina Monac prezintă informarea Direcţiei
de Asistenţă Socială nr. 2006 din 28.03.2017.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Mircea Beloiu declară închise
lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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