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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 31.10.2017, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1577/26.10.2017. 

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 20 consilieri locali. Lipseşte motivat dl. consilier Mircea 

Beloiu. 

 

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. 

  

Dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 28.09.2017, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 
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Dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 03.10.2017, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

Dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 09.10.2017, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

Dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 12.10.2017, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

Dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 18.10.2017, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

 

Dl. consilier Constantin Holban îl roagă pe domnul primar să retragă de 

pe ordinea de zi punctele 1, 7, 8 și 10. ”Vă rugăm să mai discutăm anumite 

probleme, suntem la sfârșitul lunii octombrie, avem tot timpul să discutăm. Nu 

afectează cu absolut nimic bunul mers al primăriei. Săptămâna aceasta se va da 

o ordonanța de urgență și se va adopta codul fiscal. În multe dintre aceste 

proiecte se intersectează, o să avem buget, o să ne ajute foarte, foarte mult la 

repartizarea banilor respectivi. Dacă se poate, este o mână întinsă prietenească, 

să nu o considerați altfel. Vă rugăm să mai discutăm aceste proiecte”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează faptul că unele modificări ale 

codului fiscal au fost deja făcute. ”Ele nu privesc cuantumul taxelor și 

impozitelor pentru anul viitor, ci sunt de cu totul altă natură. Privesc obligațiile 

fiscale ale salariaților și chestiuni legate de trezorerie. Este dreptul 

dumneavoastră, al consilierilor, de a propune amendamente. Și tot 

dumneavoastră veți vota. Eu personal nu voi retrage nimic de pe ordinea de zi. 

Sigur, mă bucură foarte mult deschiderea dumneavoastră ca atunci când se 

repartizează bugetul să primim și noi mai multe fonduri de la consiliul județean. 

Eu chiar vă rog să vă implicați pentru ca în anul 2018 să nu mai fim tratați la fel 

ca în acest an, când primăria municipiului Roman, bugetul municipiului Roman, 

a fost văduvit de circa 15 miliarde lei vechi. Toată dechiderea, și aveți o mână 

întinsă din partea primăriei municipiului Roman atunci când veți dori să atrageți 

sau să aduceți bani de la consiliul județean sau din orice altă parte. Știu foarte 

bine că ați încercat să faceți diligențe pe lângă conducerea consiliului județean 

însă până acum rezultatele sunt acestea care sunt.” 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 

- la punctul 2) – Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului 

parţial al terenurilor aparţinînd domeniului privat al municipiului 

Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman, se modifică anexa prin introducerea punctului 5 

(Ștefan cel Mare-Cuza Vodă, lot 5); 

- la punctul 8) – 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 domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
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Primarul Municipiului Roman, se modifică anexa nr. 3 și se introduce 

anexa nr. 4, conform expunerii suplimentare nr. 18900 din 30.10.2017 

a Serviciului Resurse Umane, Salarizare; 

- se introduce punctul 17) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui contract de comodat – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

- se introduce punctul 18) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

consumului total anual de carburant pentru unele autoturisme – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

- se introduce punctul „DIVERSE” la propunerea d-lui consilier Radu-

Cătălin Curpăn; 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind zonarea fiscală a teritoriului 

municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinînd domeniului privat al municipiului Roman – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării   unor  terenuri  

– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării  unui teren – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei locuinţelor situate 

în str. Fabricii – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Roman, serviciile publice de interes local 

subordonate fără personalitate juridică şi Direcţia de Asistenţă 

Socială a municipiului Roman pentru anul 2018 – 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 

pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate –  

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea 

municipiului Roman a unui apartament – iniţiator Lucian-Ovidiu 

Micu - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent 

anului 2018 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia 
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a unor persoane fizice – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat – 

iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare 

dintre S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman 

pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ 

CRĂCIUN”,în perioada 1 decembrie 2017–28 februarie 2018 – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat și 

a listei obiectivelor  de investitii a S.M.U. Roman și D.A.S. pe anul 

2017 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 

privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din 

proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi 

vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea 

reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor 

medicale – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 

27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al  „BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

comodat – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului total anual de 

carburant pentru unele autoturisme – iniţiator domnul Lucian-

Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

19.  DIVERSE. 

  

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – zonarea fiscală a teritoriului 

municipiului Roman – 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 cu 14 

voturi „pentru” și 6 abțineri (dl. I. Boloca, dl. R.C. Curpăn, d-na I. Havrici 

Tomșa, dl. C. Holban, dl. E. Patrașcu și dl. D.L. Vasiliu). 
 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinînd domeniului privat al municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil cu 

amendamentul de a se completa anexa prin introducerea punctului 5 (Ștefan cel 

Mare-Cuza Vodă, lot 5).  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
  

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării   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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri – 

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. 
 

 Punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării  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. 
 

 Punctul 6) de pe ordinea de zi – stabilirea destinaţiei locuinţelor situate 

în str. Fabricii – 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Roman, serviciile publice de interes local subordonate fără 

personalitate juridică şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman 

pentru anul 2018  – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Holban afirmă că sunt foarte multe posturi 

vacante în organigrama primăriei. ”În aparatul de specialitate al primarului 

există 204 posturi, din care doar 153 ocupate, iar la Direcția de Asistență Socială 

sunt doar 15 locuri ocupate față de 40 posturi existente. Vreau doar să întreb 

dacă funcțiile acestea care sunt vacante sunt bugetate ?” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că ele nu vor fi bugetate. ”Acest 

principiu al descentralizării, presupune alocarea unor atribuții mult mai 

numeroase către primării și către consiliile locale. Din păcate descentralizarea 

nu s-a făcut și cu alocarea de fonduri, ci doar din punct de vedere al obligațiilor. 

Apar și foarte multe inițiative legislative care pun în sarcina primăriei o serie de 

atribuții care de asemenea nu erau până la acest moment. Acea majorare cu 20% 



Page 6 of 11 

din luna februarie și legea unitară a salarizării a avut un impact important asupra 

bugetului primăriei municipiului Roman. Dacă ați observant în acest an și 

numărul angajărilor a fost destul de redus la nivelul primăriei municipiului 

Roman și am încercat doar acolo unde era strict necesar să mai scoatem la 

concurs câte un post. Și anul viitor vom proceda de aceeși manieră. În sensul în 

care, chiar dacă vom mai avea ieșiri din sistem pe cale naturală vom încerca pe 

cât vom putea să mai suplinim activitatea cu cei pe care îi avem în momentul de 

față, tocmai din dorința de a avea un buget mai generos la investiții.” 

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. Patrașcu și dl. D.L. Vasiliu). 
 

 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-finanțe a fost favorabil, cu amendamentul de se modifica 

anexa nr. 3 și de a se introduce anexa nr. 4, conform expunerii suplimentare 

nr. 18900 din 30.10.2017 a Serviciului Resurse Umane, Salarizare.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

comisiei pentru buget-finanțe 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. 

Patrașcu și dl. D.L. Vasiliu). 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea preluării în proprietatea 

municipiului Roman a unui apartament – 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 – stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2018 – 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 14 voturi 

„pentru” și 6 abțineri (dl. I. Boloca, dl. R.C. Curpăn, d-na I. Havrici Tomșa, dl. C. 

Holban, dl. E. Patrașcu și dl. D.L. Vasiliu). 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – reducerea de la plata impozitului 

aferent anului 2018 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia 

a unor persoane fizice – 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 12) de pe ordinea de zi – încheierea unui Acord de 

parteneriat – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 

favorabil. 
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 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 Acordului de 

colaborare dintre S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman 

pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”,în 

perioada 1 decembrie 2017–28 februarie 2018 – 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 14) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat și a listei obiectivelor  de investitii a S.M.U. Roman și D.A.S. pe 

anul 2017 – 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 cu 18 

voturi „pentru”. 

D-nii consilieri Leonard Achiriloaei și Nicolae Bogdan Curcudel nu au 

participat la vot. 
  

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 93 din 

10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din 

proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului 

local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

D-na viceprimar Ioana Roxana Iorga propune pe dl. Bogdan-Costinel 

Andrieş ca membru și pe dl. Nicolae Bogdan Curcudel ca supleant în Comisia 

de vânzare a spațiilor medicale. 

Dl. consilier Radu Cătălin Curpăn propune ca membru în Comisia de 

vânzare a spațiilor medicale pe dl. Constantin Holban. 

 D-na viceprimar Ioana Roxana Iorga propune ca membri în Comisia de 

contestații pe dl. Andrei Fron și pe d-na Dana-Lăcrămioara Păiuș . 

Dl. consilier Constantin Holban propune ca supleant în Comisia de 

contestații pe d-na Iulia Havrici Tomșa. 

Se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 45, alin. 5 din 

Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală. 

Urmare a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare, se 

constată că propunerile d-nei viceprimar și cele ale d-lor consilieri Radu Cătălin 

Curpăn și Constantin Holban au fost aprobate cu 20 de voturi „pentru”. 

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

unanimitate de voturi. 
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 La punctul 16) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 147 din 

27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al  „BAZINULUI DE ÎNOT” din 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 17) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui contract 

de comodat – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 

favorabil cu amendamentul de a se înlocui „în anul școlar 2017-2018” cu 

„pentru o perioadă de 5 ani”.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

 La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea consumului total anual 

de carburant pentru unele autoturisme – 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. 

 
 DIVERSE: 

 

Dl. consilier Eugen Pătrașcu solicită să se găsească o soluție pentru 

oamenii care comercializează ciuperci în piață.”Am văzut niște scene nu tocmai 

plăcute în piață, cum cei de la poliția locală aveau un comportament foarte 

agresiv față de persoanele care erau cu ghebe în piață”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă dacă acele persoane aveau aviz 

fitosanitar. 

Dl. consilier Eugen Pătrașcu declară că nu crede că aveau aviz fitosanitar. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că a discutat cu reprezentanții 

de la Direcția de Sănătate Publică, iar răspunsul lor a fost clar: comerțul cu flora 

spontană este un comerț ilegal. „Poliția locală nu și-a făcut altceva decât datoria. 

Noi ne-am dorit chiar amenajarea unui loc special pentru desfășurarea unui 

astfel de comerț, însă discutând de un comerț ilegal, nu putem să procedăm în 

acest fel”.   

Dl. consilier Eugen Pătrașcu afirmă că are tot respectul pentru cei de la 

poliția locală. ”Dar în momentul în care o femeie cu trei copii lângă ea, dintre 

care unul mic, care cred că avea câteva luni, să o iei și să o bruschezi, nu este 

bine”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că nu deține această 

informație. ”Dacă dumneavoastră personal ați văzut aceast lucru, o să vă rog să 

îmi faceți o informare în acest sens”. 
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Dl. consilier Eugen Pătrașcu declară că această scena a fost văzută și de 

doamna Flora Ordean. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este o problemă foarte 

serioasă flora spontană. ”Trebuie să mai înțelegeți un lucru, atât timp cât nu 

dețin acte legale pentru comercializarea acestor produse, putem genera o serie de 

intoxicații care pot duce chiar până la deces. Cineva trebuie să își asume acest 

lucru. Poate nu este o măsură tocmai populară și stârnim o anumită simpatie 

pentru aceste persoane cum spuneți dumneavoastră, cu copii, persoane în vârstă, 

care sigur, depun un efort pentru a culege aceste produse, însă aceste produse 

trebuie să se facă doar în scop personal și nu în scopul comercializării acestora 

fiind un comerț ilegal. Vreau să privim cu tot pragmatismul această situație și nu 

neapărat să dăm într-o latură sentimentală care sigur, ne poate afecta, dar în 

același timp să înțelegem și obligațiile care le avem noi, atât eu ca primar cât și 

dumneavoastră ca legislativ local. Trebuie să înțelegeți limitările care le aveți 

din punct de vedere legal. Dacă dumneavoastră propuneți acum împotriva legii, 

să dăm o hotărâre să vindem produse din flora spontană, sunteți liberi să o 

faceți”.  

Dl. consilier Eugen Pătrașcu solicită să se găsească o soluție pentru a nu 

se mai repeta astfel de evenimente.   

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu consideră că pentru a nu se mai întâmpla 

astfel de lucruri  să se intre în legalitate. ”Din câte am înțeles, aceste produse din 

flora spontană nu vor primi niciodată autorizație fitosanitară de la Direcția de 

Sănătate Publică. Dacă vă mai uitați astfel de fapte antisociale se mai fac de 

către personae  care au pe lângă ei câte 2, 3 copii, și când vă fură un telefon sau 

un portofel, dar nu este aceeași reacție sentimentală, deși sunt înconjurați de 

aceeași copii.” 

Dl. consilier Constantin Holban menționează că la Piatra-Neamț piața este 

arhiplină, în două sectoare. ”Nu am văzut un polițist, când în piață erau 100 de 

saci”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu solicită ca atunci când se constată astfel 

de lucruri, în calitate de consilieri, să îi aducă la cunoștință sau să sune la 

numărul de telefon al poliției locale 0233984. ”Legat de ceea ce spuneți 

dumneavoastră la Piatra-Neamț, îmi place că vorbiți de piața de la Piatra-Neamț. 

Să știți că nu este dată în folosință nici acum, deci nu putem discuta de piața de 

la Piatra-Neamț, este un comerț ambulant care se întâmplă. Dacă mergeți în zona 

de munte o să vedeți comerț ambulant și pe marginea străzii. Noi însă avem 

anumite obligații și trebuie să ne asumăm anumite măsuri, chiar dacă sunt foarte 

nepopulare trebuie să privim pragmatic lucrurile și să ne asumăm atât lucrurile 

bune pe care le facem cât și cele care poate nu plac cuiva, dar care trebuie să fie 

în spiritual legii”. 

Dl. consilier Constantin Holban declară că i-a plăcut articolul despre 

handbalul romașcan care domnul primar l-a dat pentru Ziarul de Roman.  

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că nu a fost vorba despre un 

articol, ci despre o conferința de presă. ”Dacă v-ați uitat în Ziarul de Roman, să 

știți că și eu am citit articolul și mi-a plăcut foarte mult pentru că a dat pozițiile 

pe care le ocupam în ultimii 5-6 ani. Ați văzut că suntem oarecum tot acolo. Nu 

este așa de dramatică situația. Eu am vrut să trag un semnal de alarmă. Știți 
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foarte bine care sunt realitățile pentru că sunteți un iubitor și un susținător al 

handbalului romașcan. De aceea v-aș ruga ca împreună să creștem presiunea pe 

consiliul județean pentru a veni alături de C.S.M. Roman. În momentul de față 

suntem singura echipă din Liga Națională care primește finanțare doar de la o  

unitate administrativ teritorială, respectiv de la primăria municipiului Roman. 

Toate celelalte echipe pe lângă sponsorii privați, avem și noi sponsori privați 

însă sumele sunt foarte mici, primesc majoritatea sumelor de la consiliile 

județene. În anumite perioade primeam la un moment dat cate 20.000 lei lunar, 

deci erau 240.000 lei pe an. Erau niște sume care ne ajutau foarte mult pe 

cheltuielile materiale. Eu am făcut o solicitare către consiliul județean, de fapt 

C.S.M. a făcut la solicitarea mea o cerere către consiliul județean pentru 

alocarea a 200.000 lei până la sfârșitul anului pentru cheltuieli materiale, 

deplasare, cantonamente, echipament, masă, cazare. E frumos să vorbim despre 

sport, e frumos să vorbim despre handbal, despre performanță, dar haideți să 

vedem că este cam greu să obții performanță cu burta goală. Să știți că în ultimii 

ani, majoritatea echipelor, pe fondul acestor duble finanțări pe care le primesc și 

de la primării și de la consiliile județene, au evoluat foarte mult, au investit și în 

lotul de jucătoare și de aceea ne va fi din ce în ce mai greu să ținem pasul cu 

plutonul fruntaș.” 

Dl. consilier Constantin Holban afirmă că înțelege situația, iubește acest 

sport, însă problema este alta. ”Trebuia să fim pe locul II, dacă nu pierdeam 

acasă cu Brăila și cu Cisnădie. Nu este posibil ca o echipă ca Cisnădie să îți dea 

33 de goluri acasă. Dacă era cu C.S.M. București mai înțelegeam. Aici mai 

trebuie umblat puțin și pe la domnul Ștefan, pe la domnul antrenor. De rezultate 

răspunde antrenorul. Sunt echipe cu plata mult mai în urma noastră, eu cunosc 3. 

Fetele trebuiau ”să moară” pe teren.  

 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că până la un punct poate fi de 

acord cu domnul consilier Constantin Holban. ”Să ne dăm cu presupusul, că în 

funcție de lotul pe care îl aveam puteam să terminăm pe un loc sau pe altul, 

vedeți un pic că viața în sport este imprevizibilă. Mai sunt și surprize. Ați văzut 

Brașovul care a investit foarte mult, a pierdut la Galați, Brăila a făcut egal acasă 

cu ultima clasată, așa este sportul. Am înțeles mesajul dumneavoastră. Avem 

aici și doi reprezentanți din partea dumneavoastră în consiliul de administrație. 

Cred că au înțeles și ei mesajul dumneavoastră”. 

Dl. consilier Constantin Holban este de părere că ar trebui invitați toți 

parlamentarii nemțeni și președintele consiliului județean, la o discuție, pentru 

că handbalul romașcan era ca un fanion al Moldovei, nu numai al Neamțului. 

”Poate facem un lobby”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că toate echipele de liga 

națională sunt susținute de comunitățile locale „Ceilalți sponsori sunt doar cu 

sume destul de mici. În momentul de față, deși este o situație economică destul 

de grea la nivel național, firmele din păcate nu au o legislație care să le permită 

să investească în sport, pentru că nu primesc nici un beneficiu. Mai bine facem 

un lobby la parlamentari și aici sunt de acord cu dumneavoastră, la toți 

parlamentarii, pentru modificarea finanțării și sponsorizării, astfel încât cel care 

face o sponsorizare, să aibă niște beneficii fiscale de pe urma sponsorizării”.  



Page 11 of 11 

  Dl. consilier Eugen Patrașcu aduce în discuție situația călătorilor care stau 

în stația de autobuz de la Tic-Tac, expuși tuturor intemperiilor. „Acolo sunt două 

bănci, dar stau oamenii în ploaie, în vânt. Trebuie făcut ceva și cred că se poate 

face.” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că acolo este ceva amenajat. 

”Poate nu este suficient, mai ales la anumite ore din zi. Noi am făcut anul acesta 

la platforma Primăriei o stație de autobuz pentru a ne da seama cam care ar fi 

costurile și timpul de execuție. După ce vom finaliza și ceea ce înseamnă 

transport public local, pentru că prima dată ne gândim la romașcanii noștri, 

putem, ulterior, să extindem și acel loc”. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă care este stadiul 

împrumutului. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că momentan se așteaptă 

oferta de la bănci. ”Termenul de depunere al ofertelor este 6 noiembrie după 

care urmează draftul de contract”. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn a solicitat să se găsească soluții pentru 

construirea unei săli de sport pentru Colegiul Național Roman Vodă. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că se fac demersuri la 

Compania Națională de Investiții, ca să realizeze obiectivul pe terenul de sport 

neamenajat de la Școala „Vasile Alecsandri”. 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Nicolae Bogdan Curcudel 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

Nicolae Bogdan CURCUDEL                                Gheorghe CARNARIU 


