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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 16.02.2018, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 100/09.02.2018.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, Piaţa Roman Vodă,
nr. 1, începând cu orele 1300.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilieri locali.
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. Radu-Cătălin Curpăn care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn supune la vot procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 31.01.2018, care este aprobat în unanimitate de
voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:
1. se introduce punctul 13 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de
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Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
2. se introduce punctul 14 – Diverse – la propunerea d-lui consilier
Leonard Achiriloaei;
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare
a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază
şi medicamente – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu
Fundaţia TERRA MILENIUL III – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului
Roman – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului
Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului costului mediu lunar
de întreţinere şi a contribuției lunare de intreținere datorată de
persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru
persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de
Asistență Socială Roman pentru anul 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009 –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 19/2018 – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru
acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al
Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de
interes local, în baza Legii nr. 350/2005 – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de
urbanism – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare
dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman
pentru realizarea Târgului de Mărţişor – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
11. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului pe anul 2017 in
bugetul local pe anul 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al
municipiului Roman pe anul 2018 şi a listelor de investiţii
finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților
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finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului
constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”;
14. Diverse.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de
acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază
şi medicamente – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și
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 – alocarea aprobarea Acordului de
Parteneriat cu Fundaţia TERRA MILENIUL III – avizul comisiei pentru
administrație publică locală, sport și 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 – mandatarea reprezentării
Municipiului Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală,
sport și 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. 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 cu 18
voturi „pentru”.
D-nii consilieri Bogdan-Costinel Andrieș, Andrei Fron și Daniel-Laurențiu
Vasiliu nu au participat la vot.
Punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea nivelului costului mediu
lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de intreținere datorată de
persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru persoane
vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman
pentru anul 2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
D-nul consilier Constantin Holban consideră că 3000 lei/persoană este
cam mult.
D-ra director D.A.S. Sorina Monac precizează că, pentru o persoană,
costul este de 1.100 lei. „2.800 lei/persoană este costul mediu. Costul este una,
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iar contribuția persoanei este cu totul altceva. Se ia până la 60% din valoarea
veniturior personale lunare.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Punctul 6) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009
– 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 20
voturi „pentru”.
Dl. consilier Nicolae Bogdan Curcudel nu a participat la vot.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 19/2018 –
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
D-nul consilier Constantin Holban afirmă că la Buzău consiliul local a
aprobat o hotărâre asemănătoare cu a noastră. „Veteranii primul calup, al doilea
calup pensionari, elevi, șomeri, etc. La calupul doi de abonament gratuit li s-a
acordat la elevi, pensionari și așa mai departe, pe o singură linie, de unde stă
până la liceu dus și întors. Ca să beneficieze pe toate liniile de transport, cele 4-5
categorii de cetățeni plăteau o taxă modică de 30 de lei/lună. Propun ca
amendament ca pe toate liniile să se plătească un abonament modic de 30 de
lei/lună.”
D-nul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că a citit acel proiect de
hotărâre. „Două discuții vreau să fac în privința asta. Prima se referă la faptul că
Buzăul, să spun așa, are o tradiție în ceea ce privește transportul public local și
sigur altfel se pot face evaluările. Știți foarte bine că la noi în ultimii ani din
păcate nu a fost un serviciu care să funcționeze la un nivel pe care ni l-am dorit
cu toții și de aceea, am pornit cu precauție în acest prim an în care acordăm și
aceste subvenții, tocmai pentru a avea în continuare un serviciu de transport
public local la Roman. În al doilea rând, Buzăul are o suprafață mult mai mare
decât Romanul. Este municipiu reședință de județ, drept pentru care sunt mult
mai multe linii și din această cauză a apărut și această variantă. Trebuie să
înțelegeți însă că acești bani pe care îi plătește orice beneficiar al transportului
public local merg către operatorul de transport și nu au nici o legătură cu
primăria municipiului Roman. Desigur primăria municipiului Roman încasează
o redevență de la acest operator. Cred că este bine să păstrăm aceeași prudență
pe care v-am propus-o încă de la prezentarea acestui proiect de hotărâre. Să ne
facem o idee după primul an de funcționare, inclusiv pe principiul acesta al
acordării subvențiilor, iar ulterior, anul viitor, având în spate un istoric la care să
ne raportăm, să putem să venim cu îmbunătățiri ale acestui sistem de acordare a
facilităților de transport.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre - varianta inițială - a fost
aprobat cu 17 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl. C. Holban, dl. D. L. Vasiliu, dl.
E. Patrașcu și dl. I. Boloca).
La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea Programului pentru
acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului
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Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza
Legii nr. 350/2005 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
D-na viceprimar Ioana-Roxana Iorga propune ca membri ai Comisiei de
evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al
Municipiului Roman pe anul 2018 pe d-na consilier Dana-Lăcrămioara Păiuş
și pe dl. consilier Constantin Holban, iar ca membri ai Comisiei de soluţionare
a contestaţiilor cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor
beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în anul 2018 pe
dl. consilier Constantin Ghica și pe dl. Radu-Cătălin Curpăn.
Urmarea a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare, se
constată că d-na consilier Dana-Lăcrămioara Păiuş, dl. consilier Constantin
Ghica, dl. consilier Constantin Holban şi dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn au
fost aleşi ca membri ai comisiilor în care au fost propuşi în unanimitate de
voturi.
La punctul 9) 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de
colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman
pentru realizarea Târgului de Mărţişor – 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 11) de pe ordinea de zi – utilizarea excedentului pe anul
2017 in bugetul local pe anul 2018 – 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului consolidat al
municipiului Roman pe anul 2018 şi a listelor de investiţii finanțate din
bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi subvenţii – avizul comisiei pentru buget-finanțe
a fost favorabil cu următorul amendament:
 în anexa nr. 4 la punctul 8 - Expertiza tehnica, DALI Reabilitare
Gradinita nr. 2 cu program prelungit - valoarea inițială este de „40 mii
lei” în loc de „54 mii lei”;
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 în anexa nr. 4 la punctul 9 - Expertiza tehnica, DALI Reabilitare corp B,
Scoala Vasile Alecsandri - valoarea inițială este de „28 mii lei” în loc de
„38 mii lei”;
 în anexa nr. 4 se introduce punctul 22 - Expertiză structură și teren
fundare sală sport C.T. Miron Costin - cu valoare inițială este de „14 mii
lei”;
 în anexa nr. 4 se introduce punctul 23 - Proiect tehnic stabilizare teren
adiacent Artera Roman Est - cu valoare inițială este de „10 mii lei”;
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 1 a fost aprobată cu 18 voturi
„pentru”.
D-nii consilieri Bogdan-Costinel Andrieș, Ilie Boloca și Constantin
Holban nu au participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 2 a fost aprobată cu 14 voturi
„pentru” și 3 abțineri (dl. D. L. Vasiliu, dl. E. Patrașcu și dl. R.C. Curpăn).
D-nii consilieri Bogdan-Costinel Andrieș, Ilie Boloca, Constantin Holban
şi Leonard Achiriloaei nu au participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 3 a fost aprobată cu 16 voturi
„pentru” și 4 abțineri (dl. D. L. Vasiliu, dl. E. Patrașcu, dl. I. Boloca și dl. R.C.
Curpăn).
Dl. consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 4 cu amendamentele comisiilor de
specialitate a fost aprobată cu 16 voturi „pentru” și 4 abțineri (dl. D. L.
Vasiliu, dl. E. Patrașcu, dl. I. Boloca și dl. R.C. Curpăn).
Dl. consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 5 a fost aprobată cu 14 voturi
„pentru” și 4 abțineri (dl. D. L. Vasiliu, dl. E. Patrașcu, dl. I. Boloca și dl. R.C.
Curpăn).
D-nii consilieri Constantin Holban, Nicolae Bogdan Curcudel şi Leonard
Achiriloaei nu au participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 6 a fost aprobată cu 16 voturi
„pentru” și 4 abțineri (dl. D. L. Vasiliu, dl. E. Patrașcu, dl. I. Boloca și dl. R.C.
Curpăn).
Dl. consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
Urmare a supunerii la vot anexa nr. 7 a fost aprobată cu 16 voturi
„pentru” și 4 abțineri (dl. D. L. Vasiliu, dl. E. Patrașcu, dl. I. Boloca și dl. R.C.
Curpăn).
Dl. consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
La punctul 13) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea actului
constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
NEAMŢ” – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și 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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Diverse:
Dl. consilier Leonard Achiriloaei îl roagă pe domnul primar și pe colegii
dumnealui din consiliul local să găsească o soluție pentru sprijinirea activității
medicale din municipiul Roman, mai exact activitatea medicală de la Spitalul
Municipal de Urgență Roman. „În zona Bicaz deja s-a demarat o astfel de
acțiune. Vedeți cu toții că în această perioadă au fost votate bugetele atât la
nivelul UAT-ului cât și la nivelul spitalului. Așa cum știm cu toții sunt bugete de
austeritate în special în ce înseamnă cheltuieli de funcționare în acest an. Având
în vedere că în Spitalul Roman se tratează circa 35% din pacienții din județul
Neamț, pacienți care provin în special din zona metropolitană Roman, respectiv
cele 27 de comune, mă gândeam că ar fi o variantă să creăm o asociație nonprofit, care să aibă ca obiect de activitate sprijinirea activității din Spitalul
Municipal de Urgență Roman și la care să contribuie toate primăriile din jurul
Romanului. Țin cont aici că în nenumăratele demersuri pe care le-am făcut și la
nivelul consiliului județean, foarte greu reușim să găsim o soluție de sprijin și de
aceea am zis că poate direct, împreună cu edilii din aceste comune, putem pune
umăr la umăr și poate găsim o soluție ca puțin câte puțin să mai contribuim în
ceea ce ar însemna creștearea calității actului medical și creșterea cheltuielilor
de funcționare la spital. Aceasta ar fi ideea. Putem merge pe ceea ce au gândit și
cei din zona Bicaz. Cred că toată lumea ar fi de acord să facem un astfel de
demers.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu îi mulțumește de propunere domnului
consilier Leonard Achiriloaei. „Cred că la o primă ședință a asociației „Roman
Metropolitan” vom putea aduce în atenția primarilor din aceste comune acest
aspect. De asemenea, cred că poate fi folosită chiar asociația „Roman
Metropolitan” care printre alte activități pe care le desfășoară, poate avea în
vedere și Spitalul Municipal de Urgență”.
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că o să susțină solicitarea făcută de
către domnul consilier Leonard Achiriloaei. „O să încerc să vorbesc și cu colegii
ca să facem lobby la primarii P.S.D.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu consideră că nu are importanța până la
urmă culoarea politică.
Dl. consilier Constantin Holban consideră bună inițiativa Bicazului. „Ar fi
păcat să nu o folosim și noi la Roman. Acum aș dori ca să îmi explic atitudinea
de neparticiparea la vot. Am avut anul trecut un buget foarte, foarte mic de 53 de
miliarde. Am atras atenția atunci când s-au mărit salariile, că era obligatoriu cu
20%, domnule, să avem bani să închidem bugetul După aceea am făcut
împrumutul, cel mai mare din istoria Romanului, 10 milioane de euro. Am
ridicat problema, domnul primar a garantat că nu se vor mări taxele datorită
împrumutului. Eu dau Cezarului ce este al Cezarului. S-au mărit salariile în
primărie. Nu știu dacă sunt mari, mici sau sunt medii. Am întrebat și atunci dacă
avem bani ca să nu afectăm, să mărim, taxele și impozitele. Chiar colegul
Curpăn a solicitate să se consemneze în procesul verbal că nu se vor mări taxele
și impozitele. A venit într-adevăr trecerea contribuțiilor de la angajator la
angajat. Nu afectează primăria. Se știa programul de guvernare, cu măsura
liberală de scădere a impozitului pe venit de la 16% la 10%. Aici a fost lovitura
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grea care s-a dat la UAT-uri. A venit și s-a aprobat legea bugetului de stat, în
care la punctul 6 se prevede clar că toate UAT-urile vor primi cel puțin pentru
echilibrarea bugetului valoarea din 2017. Am spus asta și pe 21 decembrie și am
rugat să nu se voteze. În semn de protest nu am participat la vot la punctul acesta
suplimentar. Acum am o singură întrebare. Dacă guvernul României, la prima
rectificare de buget, acordă primăriei Roman suma compensatorie care am
pierdut-o datorită scăderii de la 16% la 10%, dumneavoastră sunteți de acord să
le dăm banii cetățenilor romașcani ? ”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că în momentul în care vor
reîntregi sumele pe care municipiul Roman le-a pierdut, toate acele sume de
bani o să meargă în investiții în municipiul Roman. Deci 93 de miliarde dacă vor
ajunge, 93 de miliarde vor merge în investiții în municipiul Roman. Pe cale de
consecință, nu vor face altceva decât să ducă la creșterea nivelului de trai și a
condițiilor de viață în municipiul Roman.”
Dl. consilier Constantin Holban declară că anul acesta avem un atu în
plus. „Spunea colegul că avem un buget auster. Previziunile nu sunt așa sumbre.
Avem centura aia foarte mare ca să acoperim pentru proiecte. Avem ăia 10
milioane de euro.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că, momentan, acel
împrumut nu este în vigoare întrucât nu sunt finalizate toate studiile de
fezabilitate pentru a primi avizul de la Comisia Națioanală de Avizare a
Împrumuturilor Locale. „În al doilea rând, banii aceia nu vor putea fi trași, cel
puțin în anul 2018 cu siguranță nu vom putea să tragem nici o sumă, pentru că și
aceste împrumuturi locale merg tot în balanța de plăți la nivel național și nu
putem depăși acel deficit asumat cu UE de 3%. Chiar dacă acel împrumut este
aprobat de consiliul local până când nu primesc toate avizele, el nu intră în
vigoare Mai mult decât atât Comisia Națioanală de Avizare a Împrumuturilor
Locale stabilește când se vor putea trage efectiv acei bani. Momentan suntem
stagnați. Ba mai mult, trebuie să luați în calcul și faptul că la toate acele
obiective de investiții pe care noi le-am propus, primăria trebuie să vină și cu
cota parte de finanțare”.
Dl. consilier Constantin Holban îl felicită pe domnul primar pentru că a
reușit să normalizeze colaborarea cu Consiliul Județean. „Am văzut că nu mai
suntem ca anul trecut cu ăia 2.000 de lei care ni s-a dat. Intrăm pe un făgaș bun
și cred că o să avem surprize plăcute pentru Roman și pentru romașcani .”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că dacă guvernul își va onora acea
obligație asumată de celălalt guvern, până la urmă nu avem decât să fim cu toții
bucuroși, întrucât acest lucru generează condiții de viață mai pune pe raza
municipiului Roman.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn declară
închise lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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