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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 29.06.2017, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 734 din 27.06.2017.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1100.
Şedinţă se desfăşoară în prezenţa d-lui Iulian Jugan - Subprefectul
Judeţului Neamţ, a domnului deputat Laurenţiu-Dan Leoreanu şi a d-nei
judecător Luminiţa Bîrjovanu. În sală au mai fost prezenți, ca invitați la
ceremonie, directorii unităților de învățământ, cei ai Spitalului, reprezentanții
Garnizoanei, Detașamentului de Pompieri, directorul ApaServ Neamț, directorul
Locato, directorii din cadrul direcțiilor din Primărie, soția și cele două fiice ale
domnului primar Lucian Micu.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 16 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Leonard
Achiriloei, d-na. consilier Iulia Havrici Tomşa, dl. consilier Miluţă Scutaru şi dl.
consilier Ştefan-Graţian Iacob.
Preşedinte de şedinţă este dl. Ilie Boloca care declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi după cum urmează
1) Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului;
2) Ceremonia de depunere a jurământului de către primar;
3) Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Roman ;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a

mandatului primar - dna judecător Luminiţa Bîrjovanu dă citire Sentinţei Civile
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nr. 1651/27.06.2017 pronunţată de Judecătoria Roman
3720/291/2017.

în dosarul nr.

La punctul 2) de pe ordinea de zi – depunerea jurământului de către Primarul
Lucian-Ovidiu Micu.
Dl. primarului Lucian-Ovidiu Micu depune jurământul.
Dl. preşedinte de şedinţă Ilie Boloca îl felicită şi îi urează succes domnului
primar Lucian-Ovidiu Micu.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu mulţumeşte colegilor din primărie şi speră ca
împreună cu această echipă să ducă activităţile propuse mai departe şi
obiectivele propuse împreună să se vadă realizate în anii ce vor urma. “Vreau să
mulțumesc domnului deputat Laurențiu-Dan Leoreanu, cel care mi-a fost alături
în toată această perioadă şi care este un exemplu de bună practică în
administrația locală. Mi-a lăsat o moștenire pe care o primesc cu maximă
responsabilitate și vreau să fiți convinși că împreună vom continua să facem
lucruri extraordinare pentru acest oraș frumos, pentru casa noastră. Vreau să
mulțumesc tuturor consilierilor locali, inclusiv celor din opoziție, care în ultima
perioadă, poate și din cauze electorale, poate m-au desconsiderat. Unii dintre ei
mi-au făcut rău chiar și la nivel personal. Dar vreau să spun că am trecut peste,
am puterea de a merge mai departe și i-am iertat pe toți şi vă voi demonstra în
anii care urmează că voi fi primarul tuturor romașcanilor. Îi mulțumesc și
domnului subprefect Iulian Jugan pentru cinstea și onoarea de a fi alături de
mine aici, a fost alături de comunitatea romașcană de când a preluat acest
mandat și nu numai şi îi mulţumesc pentru acest lucru. Îi mulţumesc şi doamnei
judecător Luminiţa Bîrjovanu care a fost prezentă şi nu în ultimul rând tuturor
romaşcanilor care m-au investit cu acest vot de încredere şi le fac promisiunea
că acest vot de încredere va fi răsplătit. Îmi voi iubi oraşul şi pe romaşcani
deopotrivă”.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – Ceremonia de depunere a jurământului de
către primar. Dl. preşedinte de şedinţă Ilie Boloca prezintă modalitatea de vot - fiecare
consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele candidaţilor. Intrând în
cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele candidatului pe care
consilierul nu doreşte să îi aleagă, rămânând nebarat numele consilierului pe care votantul
doreşte să îl aleagă viceprimar.

Dl consilier Bogdan-Costinel Andrieş propune pentru funcţia de
viceprimar, în numele grupului PNL, pe dna consilier Ioana Roxana Iorga.
Dl. consilier Constantin Holban propune pentru funcţia de viceprimar, în
numele grupului PSD, pe dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn.
Nu mai sunt alte propuneri.
Până se tipăresc buletinele de vot ia cuvântul domnul deputat LaurenţiuDan Leoreanu. „Domnule primar, vă felicit, vă urez mult succes! Dacă cineva
m-ar întreba, ipotetic, care este încrederea mea în primarul municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu Micu, vă spun că am încredere în Lucian-Ovidiu Micu, are
anvergura să conducă Primăria municipiului Roman şi să dezvolte mai departe
acest oraş frumos şi drag nouă tuturor. Este un om tânăr, un om cu iniţiativă,
dedicat, îl cunosc de mulţi ani şi ştiu că este implicat. Este un om de suflet, ceea
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ce contează foarte mult. Sufletul şi caracterul sunt flori rare, iar atunci când le
găseşti, trebuie cultivate de aceea Lucian Micu a avut sprijinul întregii
organizaţii şi vreau să mulţumesc colegilor din PNL, consilierilor noştri care sau implicat şi au înţeles că Romanul trebuie să meargă mai departe pe drumul
dezvoltării. Mulțumesc tuturor colegilor din primărie pentru colaborarea din
ultimii nouă ani. Îi îndemn să continuie această colaborare alături de noul primar
pentru ca Romanul să meargă mai departe. Romanul va înregistra în perioada
următoare o dezvoltare economică deosebită. În luna august se încheie a doua
unitate de producţie a TRW, devenind cel mai mare angajator din zona Roman.
Proiectele sunt în fază finală pentru încă două unităţi de depozitare şi logistice
ceea ce înseamnă că într-un an şi jumătate, doi ani, circa 1.500 de locuri de
muncă vor apărea la Roman. Problema principală este forţa de muncă dar aş
putea să spun cu toată responsabilitatea că în Roman în momentul de faţă
şomajul este 0. Sunt convins că vor fi atrase fonduri şi de la nivel guvernamental
şi de la nivel european. Urez întregului Consiliu Local colaborare pentru a ne
putea apuca de treabă şi să nu uităm menirea pe care o avem în acest vot de
încredere dat de romaşcani. Mulţumesc tuturor, sănătate, mult succes şi Doamne
Ajută !”
Subprefectul Iulian Jugan ia cuvântul şi, după felicitările pentru momentul
festiv, acesta a promis sprijin pentru administraţia publică locală şi a garantat o
relaţie instituţională corectă şi echidistantă cu primarul Lucian-Ovidiu Micu şi
aparatul de specialitate al acestuia.
Se procedează la votare cu buletine de vot.
Urmare a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare, se
constată că dna consilier Ioana Roxana Iorga a fost aleasă în funcţia de
viceprimar cu 11 de voturi „pentru” şi 5 voturi „împotrivă”. Aceasta este
consemnată în Procesul-Verbal al Comisiei de Validare nr. 11168/29.06.2017
Dna Viceprimar Ioana Roxana Iorga ia cuvântul.”Doresc, în primul rând,
să-l felicit pe camaradul meu din ultimele trei luni, Lucian-Ovidiu Micu, îi
mulțumim celui care ne-a unit ca și echipă, domnul deputat Laurențiu-Dan
Leoreanu, le mulțumesc colegilor din Consiliul Local care au avut astăzi
încredre în mine și mi-au acordat votul lor. Recunosc că, din experiența scurtă,
de doar trei luni de zile, e o mare responsabilitate ceea ce am primit astăzi dar
sper că nu-i voi dezamăgi, în primul rând pe romașcani, pentru că pentru ei sunt
aici, pe cel care îmi va fi partener în echipa aceasta, în primărie, pe colegii din
Consiliul Local, pe toți. Și le mulțumesc, chiar dacă astăzi au avut o altă opinie,
pentru că asta mă ambiționează.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu o felicită pe doamna viceprimar. “Mult
succes în activitate pe care urmează să o desfăşurăm împreună!”

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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