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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28.09.2017, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1080/22.09.2017.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1300.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 20 consilieri locali. Lipseşte motivat dl. consilier
Dragoș-Viorel Moroșanu.
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. Nicolae Bogdan Curcudel care declară
deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
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Dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel supune la vot procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 30.08.2017, care este aprobat în unanimitate de
voturi.
Dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel supune la vot procesul-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 08.09.2017, care este aprobat în unanimitate
de voturi.
Dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel supune la vot procesul-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 22.09.2017, care este aprobat în unanimitate
de voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:
- punctul 6) – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei
locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în
vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare – iniţiator
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman se
retrage de pe ordinea de zi de către inițiator;
- la punctul 17) – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local, a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri
proprii și subvenții și a listei de investiții finanțate din bugetul de
dezvoltare, pe anul 2017 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman se modifică anexa nr. 2, conform
expunerii suplimentare nr. 1654 din 27.09.2017 a Direcţiei Economice;
- se introduce punctul 19) – 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 20) – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
cu obiectivele de investiții ce se vor finanța din împrumut – iniţiator
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 21) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice
de interes local – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
- se introduce punctul 22) – 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 domnul Lucian-Ovidiu Micu
– Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 23) – Proiect de hotărâre privind modificarea
H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv
Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului
Local al Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu
– Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 24) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv
Municipal Roman pentru realizarea TÂRGULUI Magia Toamnei,
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din perioada 12-15 OCTOMBRIE 2017, în Piața Roman-Vodă –
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 25) – Proiect de hotărâre privind completarea
H.C.L. nr. 89/2017 privind punerea la dispoziţia proiectului
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor
pentru construcţia / modernizarea / reabilitarea obiectivelor din
municipiul Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
- se introduce punctul 26) – Informare cu privire la Raportul de
Control și Decizia nr. 16/2017, emise de Curtea de Conturi a României
în urma acțiunii de verificare „Auditul financiar asupra conturilor
anuale de execuție bugetară” pe anul 2016 – iniţiator domnul LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
- se introduce punctul 27) – Informare referitoare la participarea la
Summit-ul Alianței Mondiale a Păcii religiilor – ediția a III-a, 17-19
septembrie 2017 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de
organizare si funcţionare ale serviciilor sociale Centrul de îngrijire
de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Casa Copiilor” şi Centrul
de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţie de risc „Casa
Fluturaşilor” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de
Munca al personalului contractual din cadrul D.A.S Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 37/02.03.2016
privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de
urgență – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor
terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unei suprafeţe
de teren – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe și
mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea
încheierii contractului de vânzare-cumpărare – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman - retras de pe ordinea
de zi de către inițiator;
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor imobile –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de terenuri –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
12.Proiect de hotărâre privind soluționarea unei contestații – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare
dintre UAT Municipiul Roman și Asociația “O șansă pentru
fiecare” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
15.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;
16.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui autoturism – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
17.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a 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;
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor autospeciale –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
19.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;
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu obiectivele de
investiții ce se vor finanța din împrumut – iniţiator domnul LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei
finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru
realizarea unor investiții publice de interes local – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
22.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 259/2016 privind
aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii
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şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman –
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
23.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219 din
18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman,
instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare
dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman
pentru realizarea TÂRGULUI Magia Toamnei, din perioada 12-15
OCTOMBRIE 2017, în Piața Roman-Vodă – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
25.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 89/2017 privind
punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada
2014-2020” a terenurilor pentru construcţia / modernizarea /
reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
26.Informare cu privire la Raportul de Control și Decizia nr. 16/2017,
emise de Curtea de Conturi a României în urma acțiunii de verificare
„Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară” pe
anul 2016 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
27.Informare referitoare la participarea la Summit-ul Alianței Mondiale
a Păcii religiilor – ediția a III-a, 17-19 septembrie 2017 – iniţiator
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentelor de
organizare si funcţionare ale serviciilor sociale Centrul de îngrijire de zi
pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Casa Copiilor” şi Centrul de zi pentru
copii antepreşcolari aflaţi în situaţie de risc „Casa Fluturaşilor” – 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 Contractului Colectiv de
Munca al personalului contractual din cadrul D.A.S 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 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr.
37/02.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor
de urgență – 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 și alipirii
unor terenuri – avizul comisiei urbanism şi administrarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban dorește să știe de ce nu vindem,
concesionăm sau închiriem pe parcele. „Facem noi comasarea pe banii noștri, ai
primăriei Roman, când poate să o facă noul proprietar. Punctul 4 este strâns
legat de punctul 8, acest teren o să ajungă la cineva. Avem obligații noi ?”
D-na arhitect șef Ana-Maria Alexe precizează că în momentul în care s-ar
face mai multe parcele pentru a se vinde, ar trebui făcute mai multe rapoarte de
evaluare. ”Evaluările înseamnă costuri. Plătim o singură dată actul notarial și
facem un singur raport de evaluare. Un act notarial de dezmembrare este sumă
fixă, la fel și alipirea.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18
voturi „pentru” și 2 abțineri (dl. C. Holban și dl. I. Boloca).
Punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unei suprafeţe de 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.
Punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unei locuințe și
mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii
contractului de vânzare-cumpărare – a fost retras de pe ordinea de zi de către
inițiator, ca urmare a solicitării formulate de către cumpărător prin adresa nr.
16510/27.09.2017;
La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – avizul
comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier C. Holban dorește ca domnul Stejar Romică să fie prezent în
sală când sunt probleme de acest gen. ”Plătim acest evaluator atestat și dorim ca
să mai punem și noi câte o întrebare, să îl cunoaștem. Sunt unele terenuri care
sunt evaluate la 42 euro/mp, iar altele la 82 euro/mp”.
D-na arhitect șef Ana-Maria Alexe precizează că aceste valori sunt luate
din grila notarială.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că este vorba despre grila
notarială din anul 2011, în vigoare și în prezent.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării și închirierii
unor terenuri. Cele 5 puncte au fost avizate de către comisia pentru urbanism şi
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administrarea teritoriului şi comisia juridică şi aprobate de plenul consiliului
local după cum urmează:
- pentru concesiuni:
 punctul 1 – Roca Neculai și Cecilia – Aprodu Arbore, 7/22 – avizat
favorabil;
 punctul 2 – Demeter Ioan și Tereza – Bradului, 1/1 – avizat favorabil cu
amendamentul de a se acorda 4 mp (proiecția balcoanelor) și nu 7 mp.;
 punctul 3 – Radu Maricel – Nordului, 3 – avizat favorabil;
- pentru închirieri:
 punctul 4 – S.C. FRATOMAS COM S.R.L. – Cuza Vodă, 6B – avizat
favorabil;
 punctul 5 – S.C. LINEX S.R.L. – Aleea Revoluției, 8 – avizat favorabil;
Urmare a supunerii la vot punctul 1 a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Urmare a supunerii la vot punctul 2 a fost aprobat cu amendamentul
comisiilor de specialitate (de a se acorda 4 mp) în unanimitate de voturi.
Urmare a supunerii la vot punctul 3 a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dl. consilier C. Holban consideră că la punctul 1 este o eroare materială.
”Acolo în tabel este scris 0,50 lei/an, iar dincolo este 3 euro/mp. Este o hotărâre
de consiliul local unde sunt aprobate tarifele și taxele din 2016. Dincolo scrie că
este 3 euro/mp. Dar 0,50 lei ? ”
D-na arhitect șef Ana-Maria Alexe afirmă că domnul consilier Holban nu
s-a uitat la punctul care trebuie. ”Închiriere curți construcții este 0,06 lei/an. Trei
euro este pentru domeniul public. Noi discutăm aici de domeniul privat al
municipiului.”
Dl. consilier C. Holban afirmă că în raportul de evaluare scrie că este 3
euro la închiriere.
D-na arhitect șef Ana-Maria Alexe precizează că la raportul de
specialitate, la închirieri, nu sunt trecute valori.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că acele valori sunt trecute în
tabel datorită hotărârii de consiliul local care stabilește taxele și impozitele
locale.
D-na arhitect șef Ana-Maria Alexe afirmă că 3 euro este pentru terenuri
concesionate pentru realizarea balcoanelor. ”Studiile de oprtunitate s-au făcut
numai pentru concesiuni.”
Dl. consilier C. Holban declară că întotdeauna la închirieri este mai scump
decât la concesiuni.
D-na arhitect șef Ana-Maria Alexe afirmă că la închirieri era 0,06 lei/an.
”Noi le-am majorat și am pus 0,50 lei/an”.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că atunci când s-au aprobat taxele
și impozitele locale, acestea sunt valorile. ”Dacă o să vreți, când aprobăm în
proxima ședință taxele și impozitele, le putem majora. Dacă doriți să majorați
taxele și impozitele nu este nici o problemă, vă așteptăm cu amendamente”.
Urmare a supunerii la vot punctul 4 a fost aprobat cu 19 voturi” și 1
abținere (dl. C. Holban).
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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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor imobile avizul comisiei pentru buget-finanțe 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea cumpărării unor
imobile – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier C. Holban afirmă că primăria, consiliul local i-a dat doamnei
Munteanu un teren datorită unei moșteniri. ”Într-adevăr are o lățime de 3 m.
Sunt 90 mp. Nu are ce să facă. Am fost și eu acolo să vad care este situația. Stau
6 mașini de la blocul de vis-a-vis. Acum noi ce facem ? Îndreptăm o eroare ?
Pentru ce luăm ? Ca să facem o parcare ? M-am uitat câte mașini intră acolo și
cum se scot. Nici în 40 de ani nu scoatem investiția aceasta acolo. Îi dăm 9.000
sau 10.000 mii de euro doamnei respective. Îndreptăm o eroare care am făcut-o,
sau facem o faptă caritabilă ?”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că fiind vorba de o vânzare la
o persoană fizică, aceasta nu presupune T.V.A. „Acolo este o proprietate privată
care în momentul de față, așa cum spuneați și dumneavoastră, servește ca
parcare pentru mașini. Dar cu consimțământul proprietarului. Acel proprietar a
fost pus în posesie ca urmare a retrocedării, în urma unei sentințe judecătorești.
Însă nu o poate folosi. În același timp cetățenii care își parchează acolo mașinile
solicită și ei parcare așa cum au ceilalți. Noi nu putem investi pe o proprietate
privată. Soluția pe care noi v-am propus-o dumneavoastră a fost aceasta a
cumpărării. Știți foarte bine că în zonă noi am vândut terenuri la prețuri similare.
Trebuie să ne gândim și la cetățenii de acolo din zonă, ca să aibă locuri de
parcare, iar noi să putem să le asigurăm o parcare așa cum trebuie”.
Dl. consilier C. Holban este de părere că ar trebui dată o redevență acelei
doamne.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că doamna respectivă nu va putea
asfalta niciodată acolo. ”Dacă ați fost la fața locului și ați văzut, când plouă,
acolo tot timpul este apă. Sunt niște anomalii ale instanțelor judecătorești care au
retrocedat aceste bucățele de teren. Noi propunem o soluție pentru rezolvarea
unor probleme ale unor cetățeni.”
Dl. consilier C. Holban consideră că este un act de caritate întrucât
investiția este mare.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi
„pentru”, 1 abținere (dl. D. L. Vasiliu) și 1 vot „împotrivă” (dl. C. Holban).
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La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea unor schimburi de
terenuri – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban dorește să știe ce se face cu terenul care îl
primim la schimb.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acolo este spațiul verde care
va pute fi amenajat. ”Este aceeași discuție: o proprietate privată, o retrocedare
unde nu putea interveni. Nu construcție, nu nimic, doar spațiul verde.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 12) de pe ordinea de zi – soluționarea unei contestații –
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban precizează că a fost acolo și a văzut și
beciul. ”Știu pe unde se intră. Omul are o evaluare cam la jumătate față de
evaluatorul nostru. Acolo se dă cu 82 euro/mp de teren. Nu am putea negocia cu
omul, nu 9.000 de euro cât a zis evaluatorul nostru, hai 5.000-6.000 de euro, nici
4.000 de lei cât a zis evaluatorul lor. Intri prin magazinul omului, prin curtea
omului. Noi dacă luăm beciul acela, o să îl folosim vreodată ? Nu poți să strici
temelia blocului. Că nu îți va da nici un inspector de rezistența, de structură
voie. Deci nu îl vom folosi niciodată. Plătim doamnei 9.000 de euro unde nu o
să ai nicodată niciun beneficiu, iar aici îi respingem contestația. Poate este prea
mult, mă gândesc, să mai negocieze primăria Roman cu proprietarul de acolo,
pentru că numai el poate intra acolo”.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu amintește de o situație similară în trecut,
în zona Mihai Viteazu – Bulevardul Roman Mușat. ”Părerea mea este că putem
crea un precedent periculos daca la fiecare evaluare pe care o facem, vine
solicitantul cu o altă evaluare. Ceea ce spuneți dumneavoastră, legat de o
eventuală negociere între primărie și domnul respectiv este exclus. Atributul
exclusiv al stabilirii prețurilor de vânzare este al consiliului local în baza
rapoartelor de evaluare, efectuate de către un evaluator atestat. Stă în decizia
dumneavoastră dacă să soluționăm favorabil sau nu această contestație, însă eu
zic să fim atenți la precedentele pe care le putem crea.”
Dl. consilier C. Holban consideră că spațiul acela ar putea rămâne așa și
peste 10 ani
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că spațiul poate fi închiriat
fără nicio problemă de domnul respectiv.
Dl. consilier C. Holban este de părere că altcineva străin nu ar avea cum
să închirieze acolo.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14
voturi „pentru” și 6 abțineri (dl. I. Boloca, dl. R. C. Curpăn, d-na I. Havrici
Tomșa, dl. C. Holban, dl. E. Pătrașcu și D. L. Vasiliu).
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La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea Protocolului de
colaborare dintre UAT Municipiul Roman și Asociația “O șansă pentru
fiecare” – 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 – 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.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 15) 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-finanțe 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 – vânzarea unui autoturism – avizul
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban cere lămuriri cu privire la acest
autoturism
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că este un autoturism vechi,
consumă foarte mult, iar întreținerea costă și ea foarte mult. ”Este vorba desprea
Leganza aia veche din anul 2000.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 17) de pe ordinea de zi – privind rectificarea bugetului
local, a 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. 2 modificată conform expunerii suplimentare nr. 1654 din 27.09.2017.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre (inclusiv anexa nr. 2
modificată (conform expunerii suplimentare nr. 1654 din 27.09.2017) a fost
aprobată în unanimitate de voturi.
La punctul 18) de pe ordinea de zi – vânzarea unor autospeciale –
avizul comisiei pentru buget-finanțe 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 19) 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 – 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 20) de pe ordinea de zi – aprobarea listei cu obiectivele de
investiții ce se vor finanța din împrumut – avizul comisiei pentru bugetfinanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban întreabă dacă este corect să se voteze întâi
lista de investiții și apoi împrumutul.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că aceasta este procedura, se
aprobă întâi lista de investiții, iar apoi împrumutul.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 21) de pe ordinea de zi – aprobarea contractării și
garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei
pentru realizarea unor investiții publice de interes local – avizul comisiei
pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban consideră că este nevoie de dezvoltare
întrucât anul acesta la capitolul dezvoltare au fost alocați 1 milion de euro. „A
fost mărirea de 20% la funcționarii publici, care intră în vigoare de luna viitoare
cu noua organigramă, cu legea unitară. Avem nevoie de banii aceștia pentru
investiții pentru că nu avem cu ce ne dezvolta, altfel stagnăm sau regresăm.
Costurile care sunt domnule primar ? Vor exploda taxele și impozitele ? Noi
trebui să rambursăm banii.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că în anul 2007 a mai fost
contractat un împrumut de 4 milioane de euro care ajunge scadent în anul 2019.
„În momentul de față gradul de îndatorare a primăriei municipiului Roman este
undeva în jur de 10% maxim. Prin contractarea acestui împrumut, ajungem în
perioada cea mai aglomerată a rambursărilor, undeva la 14,7% -15%. Maxim,
față de un maxim de 30% care este permis prin lege. Ulterior în 2026 se mai
finalizează un împrumut contractat de la Agenția de Administrare Fiscală, de la
Ministerul de finanțe, credit contractat pentru finalizarea corpului B. De
asemenea în 2028 se finalizează și celălalt, de 7,5 milioane de euro care a fost
luat în anul 2013. Drept pentru care, ca și grad de îndatorare, suntem în regulă.
Noi credem că prin lista de obiective pe care am propus-o, în urma discuțiilor pe
care le-am avut ca urmare dezbaterilor publice și a întâlnirilor cu cetățenii, o să
acoperim problemele cele mai importante de dezvoltare pentru această etapă a
primăriei municipiului Roman. Tot aici avem și cofinanțările la proiectele
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europene ce urmează a fi depuse și profit și de ocazie să vă informez că luni
vom avea o ședință de îndată pentru aprobarea celor două proiecte cu finanțare
europeană. Este vorba despre Creșa Smirodava și Centrul Cultural Unirea. Dacă
vom avea resurse financiare și în urma sentinței judecătorești se va demonstra că
am avut dreptate cu finanțarea la Celibidache și va intra cu finanțare de la
Uniunea Europeană, atunci acești bani îi vom putea canaliza pe alte obiective de
investiții pe care le vom putea discuta împreună.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 22) 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-finanțe 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 23) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 219 din
18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie
publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – avizul
comisiei pentru buget-finanțe 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 – aprobarea Acordului de
colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman
pentru realizarea TÂRGULUI Magia Toamnei, din perioada 12-15
OCTOMBRIE 2017, în Piața Roman-Vodă – avizul comisiei pentru cultură,
culte, sănătate, învăţământ şi tinere a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi
„pentru” și o abținere (dl. E. Patrașcu)
La punctul 25) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 89/2017
privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 20142020” a terenurilor pentru construcţia / modernizarea / reabilitarea
obiectivelor din municipiul Roman – avizul comisiei pentru urbanism și
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 26) de pe ordinea de zi domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman prezintă o informare cu privire la Raportul de
Control și Decizia nr. 16/2017, emise de Curtea de Conturi a României în urma
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acțiunii de verificare „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție
bugetară” pe anul 2016.
La punctul 27) de pe ordinea de zi domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman prezintă informarea referitoare la participarea la
Summit-ul Alianței Mondiale a Păcii religiilor – ediția a III-a, 17-19 septembrie
2017.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel
declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Nicolae Bogdan CURCUDEL

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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