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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 13.04.2017, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 450/07.04.2017. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 14
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri locali. Lipseşte motivat dl. consilier Lucian 

Ioan Pascariu (şi-a înaintat demisia) şi d-na consilier Gabriela-Daniela Suman . 
 

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. 

  

Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă 

Publică pentru anul 2017 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  

– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a 

unui teren – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren  – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință a unui 

teren către S.C. SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. în scopul 

realizării sensului giratoriu la intersecția bd. Nicolae Bălcescu cu 

Artera Roman Vest – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 

254/22.12.2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, 

statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice 

subordonate – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2017– 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirieii unor căsuțe cu 

destinația de spaţiu comercial din incinta Complexului Sportiv şi de 

Agrement „MOLDOVA” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia a terenurilor  pentru 

construcţia/modernizarea/reabilitarea noilor investiţii din "Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 

judetul Neamt in perioada 2014 - 2020" – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 

- Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman. 
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 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de Ordine şi 

Siguranţă Publică pentru anul 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 unei documentaţii de 

urbanism – 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 atribuirii în folosință 

gratuită a unui teren – 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 închirierii unui teren  – 

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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în folosință 

a unui teren către S.C. SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. în 

scopul realizării sensului giratoriu la intersecția bd. Nicolae Bălcescu cu 

Artera Roman Vest – 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 – modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. 

nr. 254/22.12.2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, 

statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice 

subordonate – avizul comisiei 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 7) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe 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. 
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 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea închirieii unor căsuțe cu 

destinația de spaţiu comercial din incinta Complexului Sportiv şi de 

Agrement „MOLDOVA” – 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 - punerea la dispoziţia a terenurilor  

pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea noilor investiţii din 

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 

judetul Neamt in perioada 2014 - 2020" – 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. 
 

Punctul 10) 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 Mircea Beloiu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

          Mircea BELOIU                                        Gheorghe CARNARIU 

 


