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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 18.05.2017, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 580/12.05.2017. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 15
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 19 consilieri locali. Lipseşte motivat 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. 

 
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 28.04.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
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Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 

- la punctul 11) – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a 

listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe 

anul 2017 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman se modifică anexa nr. 1, conform expunerii de 

motive suplimentare nr. 8769 din 18.05.2017; 

- se introduce punctul 13) – Proiect de hotărâre privind stabilirea 

cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. pentru titularii de 

contracte de închiriere – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 

- se introduce punctul 14) – Proiect de hotărâre privind completarea 

anexei H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea Regulamentului 

privind Normele de Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică 

în municipiul Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman, 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-rei Sorina Monac în 

vederea negocierii şi semnării Contractului Colectiv de Munca şi 

ale actelor adiţionale la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială 

Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale a municipiului Roman, pentru perioada 2017-

2022 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei  nr. 1 

la H.C.L. nr. 20 din 28.01.2016  privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a 

municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri  – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate 

publică aflate în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor 

Bazar Obor Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 



Page 3 of 6 

pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

9. 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; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor proprietate privată a municipiului Roman – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a listei de 

investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de studii și 

proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017 – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 94/28.04.2017 

privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public 

și privat al Municipiului Roman pe anul 2016 – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă 

locuinţelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind completarea anexei H.C.L. nr. 133/2009 

privind aprobarea Regulamentului privind Normele de 

Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică în municipiul 

Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

  

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – mandatarea d-rei Sorina Monac în 

vederea negocierii şi semnării Contractului Colectiv de Munca şi ale actelor 

adiţionale la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Strategiei de Dezvoltare 

a Serviciilor Sociale a municipiului Roman, pentru perioada 2017-2022 – 

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 – privind modificarea şi completarea 

anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 20 din 28.01.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă 

Socială a municipiului Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică 

locală, sport şi turism a fost favorabil. 



Page 4 of 6 

 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 alipirii 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 5) 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: 
 

 pct. 1 – MIRON GICĂ DANIEL și MIRON FLORINELA 

RALUCA – bd. Republicii, 52/3 – avizat favorabil; 

 pct. 2 – DUMEA MIHAI și DUMEA FLORENTINA – str. 

Libertăţii, 12/15 – avizat favorabil cu amendamentul de a se 

concesiona doar 13,60 m.p. (doar pentru acces separat); 

 pct. 3 – C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. – str. Ion Creangă, 7 – avizat 

favorabil; 

 pct. 4 – RUSU COSTICĂ şi RUSU MARICICA – bd. Roman 

Muşat, 88 – avizat favorabil cu amendamentul de a se 

concesiona doar 210 m.p. (doar suprafaţa aferentă construcţiei 

edificate); 

 pct. 5 – BUCĂTARU PETRE – str. N. Bălcescu, 126 bis – avizat 

favorabil; 
 

Urmare a supunerii la vot punctul 1 a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Urmare a supunerii la vot punctul 2 cu amendamentul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului (13,60 m.p.) a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 

Urmare a supunerii la vot punctul 3 a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Urmare a supunerii la vot punctul 4 cu amendamentul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului (210 m.p.) a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 

Urmare a supunerii la vot punctul 5 a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor 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. 
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 Dl. consilier Constantin Holban propune să se aloce bani pentru 

sărbătorirea tuturor sfinţiilor din calendar. “Sau măcar la cei cu cruce roşie. 

Contribuabil este şi Sf. Vasile şi Ioan şi Gheorghe şi Petru şi Ilie, etc. Apoi vin 

şi colegii noştri care sunt catolici şi au alţi sfinţi.” 

 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că în luna februarie s-a alocat 

o sumă de bani CAR Pensionari pentru sărbătorirea „Zilei internaţionale a 

femeii”. „Atunci cei de la Uniunea Generală a Pensionarilor au zis că nu solicită 

nicio sumă de bani pentru sărbătorirea zilei de 8 martie, ci ei vor solicita pentru 

ziua de 21 mai, când sunt serbaţi Sfinţii Constantin şi Elena. Este pur şi simplu o 

solicitare, o discuţie care a avut loc la acea perioadă, asumată de toate părţile.” 

 Urmare a supunerii la vot articolul 1 – forma iniţială a fost aprobat cu 13 

voturi „pentru” şi 6 abţineri (d-na I. Havrici Tomşa, dl. D.L. Vasiliu, dl. Ilie 

Boloca, dl. E. Pătraşcu, dl. C. Holban şi dl. R.C. Curpăn). 

Urmare a supunerii la vot articolul 2 a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 21 din 

28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 

a licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate 

în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar Obor 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 8) 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.  

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. 

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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor proprietate privată 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. 
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La punctul 11) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local, a listei 

de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de studii și 

proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017 – avizul comisiei 

pentru buget-finanţe a fost favorabil, inclusiv pentru anexa nr. 1 modificată 

conform expunerii de motive nr. 8769 din 18.05.2017 (suplimentară). 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu modificările din 

expunerea de motive suplimentare nr. 8769 din 18.05.2017 a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

94/28.04.2017 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului 

public și privat al Municipiului Roman pe anul 2016 – 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 13) de pe ordinea de zi – stabilirea cuantumului chiriei 

aferentă locuinţelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere – 

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 14) de pe ordinea de zi – completarea anexei H.C.L. nr. 

133/2009 privind aprobarea Regulamentului privind Normele de 

Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică 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. 

 
 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Mircea Beloiu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 
       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

          Mircea BELOIU                                        Gheorghe CARNARIU 

 


