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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31.07.2017, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 833/26.07.2017.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1200.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 18 consilieri locali şi a d-lui Mihai Armanu al cărui
mandat urmează a fi validat. Lipseşte motivat d-na consilier Dana-Lăcrămioara
Păiuş şi dl. Miluţă Scutaru.
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. Ilie Boloca care declară deschisă şedinţa
ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
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Dl. preşedinte Ilie Boloca supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 18.05.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Ilie Boloca supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 29.05.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Ilie Boloca supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 23.06.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Ilie Boloca supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 29.06.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Ilie Boloca supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 07.07.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Ilie Boloca supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 14.07.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Ilie Boloca supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 25.07.2017, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:
- la punctul 9) – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi
închirierii unor terenuri – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman se retrage anexa nr. 2;
- se retrage punctul 14) – Proiect de hotărâre privind modificarea
H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în
domeniul serviciilor de transport public local – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 28) – Proiect de hotărâre privind aprobarea unei
staţii de transport rutier public de persoane prin curse regulate în
trafic judeţean – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
- se introduce punctul 29) – Proiect de hotărâre privind stabilirea
salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul
familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate
al primarului, serviciile publice din subordinea municipiului
Roman şi aparatul de lucru al Consiliului Local – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 30) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de
finanţare nerambursabilă încheiate între Municipiul Roman şi
beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
Municipiului Roman, pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nermbursabile din fonduri publice
alocate pentru actvităţi non-profit de interes general – iniţiator
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 31) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
cofinanțării din bugetul local al Municipiului Roman la obiectivul
de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu si I.L.
Caragiale, si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt.
Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț” – iniţiator
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
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- se introduce punctul 32) – Proiect de hotărâre privind majorarea
tarifelor pentru concesionări şi servicii funerare practicate în
cimitirul Eternitatea – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui
mandat de consilier – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul
Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier –
iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unei comisii –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 147 şi 148 din
26.07.2016 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru
transport public local de persoane prin curse regulate speciale –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii
unor terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.
83/13.04.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a
unui teren – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de
urbanism – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare
a populaţiei cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz
de mobilizare sau război – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare al
Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate
unui operator de transport – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
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14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008
privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de
transport public local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al
municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui spațiu
medical – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe și
mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea
încheierii contractului de vânzare-cumpărare – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului
Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei – consilier local;
19. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de colectare,
transport şi depozitare a deşeurilor municipale şi similare
provenind din activități comerciale din industrie și instituții din
municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
20. Proiect de hotărâre privind soluționarea unei contestații – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
21. Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de
Onoare” al municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului
instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții
și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul
2017 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
25. Proiect de hotărâre privind plata unor despăgubiri – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de
investiţii: “Canalizare menajeră str. N. Bălcescu şi I.L. Caragiale,
şi Canalizare pluvială str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crişan şi I.L.
Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamţ” – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor autoturisme –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei staţii de transport rutier
public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
29. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor
publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie" din aparatul
de specialitate al primarului,
serviciile publice din subordinea municipiului Roman şi aparatul
de lucru al Consiliului Local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru procedura
de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate
între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul
2017, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nermbursabile din fonduri publice alocate pentru actvităţi nonprofit de interes general – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local
al Municipiului Roman la obiectivul de investiții: „Canalizare
menajera str. N. Balcescu si I.L. Caragiale, si Canalizare pluviala
str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul
Roman, jud. Neamț” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
32. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru concesionări
şi servicii funerare practicate în cimitirul Eternitatea – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a
unui mandat de consilier – avizul comisiei de validare 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 – validarea unui mandat de consilier
– avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Dl. Mihai Armanu depune jurământul.
Dl. Mihai Armanu mulţumeşte consiliului local şi declară că va folosi
experienţa acumulată în mandatul anterior pentru analiza proiectelor destinate
binelui locuitorilor municipiului Roman.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea componenţei unei
comisii – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a
fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării 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 vânzării unor imobile –
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn propune ca punctele din anexă să se
voteze individual.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei declară că atât timp cât avizele
comisiilor de specialitate au fost favorabile şi nu au fost intervenţii, cele 7
puncte se pot vota în bloc.
Dl. consilier Constantin Holban susţine propunerea d-lui consilier RaduCătălin Curpăn de a se vota individual, potrivit cutumei stabilite în Consiliul
local.
Urmare a supunerii la vot propunerea d-lui consilier Radu-Cătălin Curpăn
a fost respinsă întrucât au fost 6 voturi „pentru” (d-na I. Havrici Tomşa, dl. D.L.
Vasiliu, dl. I. Boloca, dl. E. Pătraşcu, dl. C. Holban şi dl. R.C. Curpăn) şi 12
„împotrivă”.
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că are impresia că PNL–ul îşi arată
forţa. „Aveţi majoritate şi transformaţi şedinţa de astăzi într-o recompensă a
alegerilor din iunie 2017. Dacă avem o cutumă, să o respectăm. Nu s-a întâmplat
niciodată să nu votăm pe articole, să votăm totul la un loc mi se pare că nu este
normal”.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei consideră că din moment ce nu au fost
discuţii punctuale nu este oportun să se voteze pe articole.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că până acum doar unde era aviz
negativ sau amendament la unul din punctele de la urbanism, se discuta şi vota
pe puncte.
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că avizul de la comisia de
urbanism este consultativ.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au
fost 12 voturi „pentru” şi 6 „împotrivă” (d-na I. Havrici Tomşa, dl. D.L. Vasiliu,
dl. I. Boloca, dl. E. Pătraşcu, dl. C. Holban şi dl. R.C. Curpăn).
La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 147 şi 148
din 26.07.2016 – 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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La punctul 7) 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 8) de pe ordinea de zi – eliberarea unor licenţe de traseu
pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale –
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 – aprobarea concesionării şi
închirierii 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 10) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L.
nr. 83/13.04.2017 privind 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 11) de pe ordinea de zi – aprobarea unor 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea Programului de
aprovizionare a populaţiei cu principalele produse alimentare raţionalizate,
în caz de mobilizare sau război – 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea Raportului de evaluare
al Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de
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transport – 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 14) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008
privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport
public local – retras de pe ordinea de zi de către iniţiator;
La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea nomenclatorului
stradal 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 16) de pe ordinea de zi – aprobarea concesiunii unui spațiu
medical – 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 17) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuințe
și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea
încheierii contractului de vânzare-cumpărare – avizul comisiei pentru bugetfinanţe a fost favorabil.
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 cu 17
voturi „pentru”.
D-nii consilieri Andrei Fron şi Daniel-Laurenţiu Vasiliu nu au participat
la vot.
La punctul 18) de pe ordinea de zi – mandatarea reprezentării
Municipiului Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei propune ca reprezentant al Municipiul
Roman la cea de a treia Ceremonie anuală a Summit-ului Alianței Mondiale a
Păcii Religiilor (WARP) care va avea loc la Seul - Republica Coreea pe domnul
consilier Bogdan-Costinel Andrieş.
Dl. consilier Constantin Holban nu consideră oportună această deplasare
având în vedere situaţia bugetului. „Dacă ar fi fost ceva pe plan economic, mai
întelegeam. Dar aşa e cu religii ? Au mai fost plecaţi anul trecut acolo. Cât costă
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transportul până în Coreea şi înapoi ? Nu cred că ne permite bugetul local, care
este foarte, foarte mic”.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este vorba despre o invitaţie
venită din partea partenerilor noştri coreeni, oraş cu care Romanul ştiţi foarte
bine este într-o relaţie de colaborare. În trecut la acest Summit din partea
României a mai fost şi fostul preşedinte Emil Constantinescu. Deci nu este
vorba doar despre un summit al religiilor, ci pur şi simplu este vorba despre un
summit despre pace în care lideri din întreaga lume sunt invitaţi pentru a susţine
pacea pe întreg mapamondul şi implicit la nivelul comunităţii Romanului, să
implementăm o serie de practici în domeniul stimulării păcii pe mapamond. De
asemenea, în cadrul discuţiilor pe care le-am avut cu partenerii coreeni dorim să
iniţiem prin intermediul Asociaţiei Tinerilor din Roman, prin Asociaţia
Muşatinii şi alte O.N.G.-uri, parteneriate cu cei din Coreea de Sud dar şi din alte
ţări tocmai în spiritul promovării păcii pe mapamond şi a eliminării disensiunile
cauzate de rasism, de rasă, de religie, etc. Tocmai din această cauză, având în
vedere că toate cheltuielile vor fi suportate de către cei din Coreea, exceptând
cheltuielile de transport, nu cred eu că este o cheltuială atât de mare. Până la
urmă rămâne la latitudinea dumneavoastră să nominalizaţi o persoană şi să
stabiliţi dacă e oportună sau nu această participare”.
Dl. consilier Constantin Holban declară că fostul primar – domnul
Leoreanu a fost în Coreea anul trecut.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că domnul Leoreanu a fost în
Coreea acum 3 ani. “S-a creat o punte de legătură cu un alt continent. Faptul că
Romanul este promovat la nivel internaţional este o problemă pentru
dumneavoastră ? Vi se pare că suma de 1.000 de euro, cât costă transportul, este
o cheltuială aşa de mare din bugetul Romanului, astfel încât Romanul să nu fie
mediatizat la nivel internaţional ? Tot sume de bani cheltuim şi cu echipa de
handbal când jucăm în străinătate în cupele europene”.
Dl. consilier Constantin Holban consideră că nu poate fi făcută această
comparaţie.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă dacă nu este vorba tot de
promovarea Romanului la nivel internaţional.”Nu asta ne dorim ?”
Dl. preşedinte Ilie Boloca propune, având în vedere că este doar o singură
propunere, ca desemnarea reprezentantului Consiliului local să se facă prin vot
în mod deschis şi nu prin vot secret.
Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizează că procedura de vot se
stabileşte de către consiliul local.
Urmare a supunerii la vot propunerea d-lui preşedinte Ilie Boloca a fost
aprobată cu 17 voturi „pentru şi 2 „abţineri” ” (dl. C. Holban şi dl. R.C.
Curpăn).
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14
voturi „pentru” şi 5 „împotrivă” (dl. I. Boloca, dl. R.C. Curpăn, d-na I. Havrici
Tomşa, dl. C. Holban, dl. E. Patraşcu).
La punctul 19) de pe ordinea de zi – modificarea tarifului de colectare,
transport şi depozitare a deşeurilor municipale şi similare provenind din
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activități comerciale din industrie și instituții din municipiul 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 cu 17
voturi „pentru”.
D-na consilier Iulia Havrici Tomşa şi dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn
nu au participat la vot.
La punctul 20) de pe ordinea de zi – soluționarea unei contestații –
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 18 voturi
„pentru” şi o abţinere (dl. E. Patraşcu).
La punctul 21) de pe ordinea de zi – acordarea unor titluri de
„Cetăţean de Onoare” al municipiului 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.
Dl. consilier Constantin Holban propune să se voteze pe articole.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei propune ca hotărârea să se voteze
integral şi nu pe articole.
Urmare a supunerii la vot propunerea d-lui consilier Constantin Holban a
fost respinsă întrucât au fost cu 13 voturi „pentru” şi 6 „împotrivă” (d-na I.
Havrici Tomşa, dl. D.L. Vasiliu, dl. I. Boloca, dl. E. Pătraşcu, dl. C. Holban şi
dl. R.C. Curpăn).
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13
voturi „pentru” şi 6 „împotrivă” (d-na I. Havrici Tomşa, dl. D.L. Vasiliu, dl. I.
Boloca, dl. E. Pătraşcu, dl. C. Holban şi dl. R.C. Curpăn).
La punctul 22) 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.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că cei trei elevi vor fi răsplătiţi
şi de către Guvernul României.
Urmare a supunerii la vot proiectul a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul 23) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local,
bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și
subvenții și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul
2017 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil, inclusiv pentru
anexa nr. 1 modificată.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Page 10 of 13

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (inclusiv anexa nr. 1
modificată) a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 24) de pe ordinea de zi – aprobarea închirierii unui imobil
– 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 25) de pe ordinea de zi – plata unor despăgubiri – 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.
Dl. consilier Constantin Holban felicită administraţia locală pentru faptul
că se plătesc pentru prima dată despăgubiri. “Eu nu am mai văzut maşini
avariate despăgubite”.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că au mai fost maşini
despăgubite. “Acum sunt cele mai multe şi cele mai mari. Sunt despăgubiri
acordate doar pentru cele care au fost parcate regulamentar”.
La punctul 26) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general
actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de
investiţii: “Canalizare menajeră str. N. Bălcescu şi I.L. Caragiale, şi
Canalizare pluvială str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crişan şi I.L. Caragiale,
municipiul Roman, jud. Neamţ” – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost
favorabil.
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 27) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor
autoturisme – 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 28) de pe ordinea de zi – aprobarea unei staţii de transport
rutier public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean – 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 29) de pe ordinea de zi – stabilirea salariilor de bază ale
funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului, serviciile
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publice din subordinea municipiului Roman şi aparatul de lucru al
Consiliului Local – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban declară că este de acord cu creşterile
salariale, dar solicită unele lămuriri. “Anvelopa salarială cât reprezintă din
bugetul primăriei Roman ? Ţin minte că la votarea bugetului că am avut o
discuţie, o şedinţă informală, în care ni s-a spus că numai creşterea cu salariul
minim pe economie a creat “o gaura neagră” de vreo 45 de miliarde. N-au mai
venit nici bani de la consiliul judeţean, ne-am dus la 65 de miliarde să spunem.
Nu ne-a mai rămas pentru segmentul investiţii şi dezvoltarea municipiului
Roman, decât o sumă infimă de 53 miliarde, care pe mine atunci în ianuariefebruarie, m-a strâns în spate. Am zis că dacă nu ne ajută consiliul judeţean,
guvernul pentru investiţii şi dezvoltare, pur şi simplu nu avem bani. Iar acum cu
creşterile normale, este foarte bine, unde ne ducem domnule primar ?”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că discuţia pe care a avut-o
atunci era legată de acea majorare cu 20% a personalului din administraţie
publică. “Acum prin noua lege a salarizării a trebuit să venim cu această grilă de
salarizare. Noua grilă se aplică începând cu luna octombrie tocmai pentru a ne
încadra în aceleaşi sume pe care noi le-am propus pentru salarizare la începutul
anului. Începând de anul viitor această nouă grilă va determina anumite costuri
pentru administraţia publică locală. Acestea sunt acoperite parţial dar vor mai
veni şi sumele care se încasează cu titlul de impozit pe venit, din cota de 41,5%
care a mai crescut de la o lună la alta. Practic obiectivul nostru este acelea de a
genera cât mai multe locuri de muncă pe raza municipiului Roman, pentru a crea
cât mai multe resurse. Este drept prin această lege a salarizării am făcut în sfârşit
o grilă şi am eliminat din acele inechităţi care existau la nivelul administraţiei
publice. De exemplu aveam situaţii în care un inspector principal intra pe un
salariu care era undeva în apropierea unui muncitor calificat, ceea ce nu era în
regulă. Noi tocmai asta am vrut să facem, să eliminăm aceste neconcordanţe.
Precizez că această grilă a fost discutată în două etape cu reprezentanţii
salariaţilor din primărie.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 30) de pe ordinea de zi – aprobarea Raportului pentru
procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă
încheiate între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2017,
conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nermbursabile din
fonduri publice alocate pentru actvităţi non-profit de interes general –
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 31) de pe ordinea de zi – aprobarea cofinanțării din
bugetul local al Municipiului Roman la obiectivul de investiții: „Canalizare
menajera str. N. Balcescu si I.L. Caragiale, si Canalizare pluviala str. N.
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Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud.
Neamț” – 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 32) de pe ordinea de zi – majorarea tarifelor pentru
concesionări şi servicii funerare practicate în cimitirul Eternitatea – 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 cu 13
voturi „pentru” şi 6 „împotrivă” (d-na I. Havrici Tomşa, dl. D.L. Vasiliu, dl. I.
Boloca, dl. E. Pătraşcu, dl. C. Holban şi dl. R.C. Curpăn).
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Ilie Boloca declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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