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Nr. 6335 din 29.03.2018 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 29.03.2018, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 265/22.03.2018. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, Piaţa Roman Vodă, 

nr. 1, începând cu orele 13
30

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 20 consilieri locali. Lipsește motivat d-na consilier 

Dana-Lăcrămioara Păiuș. 

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. Petru Farcași care declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

  

Dl. preşedinte Petru Farcași supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 16.02.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Petru Farcași supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 26.02.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Petru Farcași supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 28.02.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Petru Farcași supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 12.03.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
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Dl. preşedinte Petru Farcași supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 20.03.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 

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

1. la punctul 7 – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 

din H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor 

contracte – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman se modifică anexa, conform anexei – forma nouă; 

2. la punctul 13 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local  al municipiului Roman pe anul 2018 – iniţiator domnul Lucian-

Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman se modifică anexa, 

conform anexei – forma nouă; 

3. se introduce punctul 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei 

finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2018, în vederea repartizării  

locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până 

la 35 de ani – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

4. se introduce punctul 17 – Proiect de hotărâre privind modificarea 

H.C.L. nr. 52/2018 privind transmiterea unui imobil din 

proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publica 
a Județului Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

5. se introduce punctul 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui acord de colaborare– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

6. se introduce punctul 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind desfăsurarea activităților în Sala de 

Festivități a Primariei Municipiului Roman – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

7. se introduce punctul 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții:  „Reabilitare 

trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

8. se introduce punctul 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții:  "Creșterea 

eficienței energetice a clădirii centrului multicultural «UNIREA» al 
Municipiului Roman", jud. Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

9.  se introduce punctul 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții:  "Creșterea 

eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, 

Strada Smirodava, nr. 28", jud. Neamț – iniţiator domnul Lucian-

Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

10.  se introduce punctul 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții:  „Modernizare 
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străzi în cartierul Petru Rareș, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

11.  se introduce punctul 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare 

străzi cartier Nicolae Bălcescu, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

12.  se introduce punctul 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții:  „Reabilitare 

Grădinița nr. 2 cu program normal, Municipiul Roman”, Jud. 
Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 

13.  se introduce punctul 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții:  „Reabilitare 

Grădinița nr. 2 cu program prelungit "MUGURI DE LUMINA", 

Municipiul Roman”, Jud. Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

14.  se introduce punctul 27 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat 

modernizare Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. 
Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 

15.  se introduce punctul 28 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare si 

dotare scoala gimnazială "VASILE ALECSANDRI" - Corp  B, 

Municipiul Roman”, Jud. Neamț;– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

16.  se introduce punctul 29 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare 

Clădire str. Veronica Micle, nr. 21 – Centru cultural comunitar, 

Municipiul Roman”, Jud. Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

17.  se introduce punctul 30 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții: “Dezvoltare 
parcări de reședință, Municipiul Roman”, jud. Neamț – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

18.  se introduce punctul 31 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare 

peisagistică zona b-dul Republicii, Municipiul Roman”, jud. Neamț 
– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 

19.  se introduce punctul 32 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii unui drept de administrare – iniţiator domnul Lucian-

Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

20.  se introduce punctul 33 – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general pentru obiectivul de investiții: “Extindere rețea 

gaze naturale, Municipiul Roman”, jud. Neamț – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
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21.  se introduce punctul 34 – Proiect de hotărâre privind actualizarea 

listei cu obiectivele de investiții ce se vor finanța din împrumut – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

22.  se introduce punctul 35 – Proiect de hotărâre privind modificarea 

tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 

pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 
personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 129/2017 – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea 

câinilor comunitari – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 

30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și închirierii  unor 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii 

patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2017 – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție 

bugetară pe anul 2017 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a licitaţiilor publice cu strigare şi a Caietului  de sarcini 

pentru închirierea unor spaţii proprietate publică aflate în 



Page 5 of 13 

administrarea Club Sportiv Municipal Roman – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

13.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  al municipiului 

Roman pe anul 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

14.  Informare privind participarea la cea de-a zecea ceremonie a 

Convenției Primarilor, 21- 22 februarie 2018, Bruxelles; 

15.  Informare privind participarea la vizita de lucru organizată de 

Asociația Municipiilor din România, în Republica Estonia și Olanda, 

în perioada    4-10 martie 2018. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. 

pentru anul 2018, în vederea repartizării  locuinţelor construite în 

Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate 
tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 52/2018 privind 

transmiterea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului 
Roman în proprietatea publica a Județului Neamț – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 

colaborare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

desfăsurarea activităților în Sala de Festivități a Primariei 

Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții:  „Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, 

jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții:  "Creșterea eficienței energetice a clădirii 

centrului multicultural «UNIREA» al Municipiului Roman", jud. 
Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții:  "Creșterea eficienței energetice a clădirii 

publice din Municipiul Roman, Strada Smirodava, nr. 28", jud. 
Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții:  „Modernizare străzi în cartierul Petru Rareș, 
Municipiul Roman”, Jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții: „Modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, 
Municipiul Roman”, Jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții:  „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program 

normal, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu 

Micu - Primarul Municipiului Roman; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții:  „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program 

prelungit "MUGURI DE LUMINA", Municipiul Roman”, Jud. 
Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal Ștefan 

cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu 

Micu - Primarul Municipiului Roman; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții: „Reabilitare si dotare scoala gimnazială 

"VASILE ALECSANDRI" - Corp  B, Municipiul Roman”, Jud. 
Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții: „Reabilitare Clădire str. Veronica Micle nr. 21 

– Centru cultural comunitar, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții: “Dezvoltare parcări de reședință, Municipiul 

Roman”, jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții: “Reabilitare peisagistică zona b-dul 

Republicii, Municipiul Roman”, jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu 

Micu - Primarul Municipiului Roman; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui drept de 

administrare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul de investiții: “Extindere rețea gaze naturale, Municipiul 
Roman”, jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

34. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cu obiectivele de investiții 

ce se vor finanța din împrumut – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru salubrizare 

stradală în municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

  

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 268/2017 

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 

pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 

personalitate juridică – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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 D-nul consilier Constantin Holban dorește să felicite cadrele din Primărie 

care au luat la evaluare calificativul corespunzător. ”Este și normal să evolueze, 

să treacă pe o nouă treaptă de salarizare. Aș avea o întrebare către domnul 

primar. Întrucât fiecare compartiment este extraordinar de bine aranjat, avem 

funcții de asistent, inspector, inspector special sau inspector primar. Dacă 

transformăm toate funcțiile, când au trecut în noua treaptă de salarizare după 

evaluare, o să ajungem la un moment dat cu tot personalul inspectori principal și 

nu o să mai avem tineri ca să îi putem crește ca funcționari publici. Mă gândesc 

că ar fi bine să aveți o strategie, să nu ajungem toți la funcția maximă. Ce facem 

cu ceilalți ?” 

 D-nul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este adevărat că după 

trecerea unui număr de ani funcționarii publici pot promova în grad în urma unei 

examinări. „Noi avem în vedere pe termen lung, ca pe măsură ce se fac 

pensionări, ieșiri de drept din sistem, să creăm posturi noi de debutant astfel 

încât toate acele birouri și compartimente să se poată reînnoi cu personal nou, 

care încetul cu încetul să avanseze și el.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 129/2017 – 

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 – 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. 
 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea tarifelor pentru 

gestionarea câinilor comunitari – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 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. 
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 La punctul 6) 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. 

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

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – modificarea anexei nr. 2 din H.C.L. 

nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte – avizul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil, inclusiv pentru 

anexa – forma nouă.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru anexa – forma 

nouă. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (inclusiv anexa – forma 

nouă) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării și 

închirierii  unor terenuri – cele 9 puncte din anexa nr. 1 (concesiuni) și cele 6 

puncte din anexa nr. 2 (închirieri) au fost avizate de către comisiile de 

specialitate (comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și comisia 

juridică) și aprobate de către plenul Consiliului local după cum urmează: 
 

 anexa nr. 1 (concesiuni): 
 

- LUCACI ANCUȚA ELENA – Mihai Viteazu, 2A/8 – avizat nefavorabil –  

respins întrucât au fost 19 voturi „împotrivă” și 1 abținere (dl. L. 

Achiriloaei); 

- RUSU DANIELA-IULIANA și MARIAN – Smirodava, 5/16 – avizat 

favorabil –  aprobat în unanimitate de voturi; 

- CIOFU MARICEL și OTILIA – Decebal, 2/11 – avizat favorabil –  

aprobat în unanimitate de voturi; 

- BACIU ELENA GEANINA – Bogdan Dragoș, 1A/45 – avizat nefavorabil 

– respins întrucât au fost 20 voturi „împotrivă”; 

- BICIUȘCĂ RALUCA-GEORGIANA – bd. Roman Mușat, 42/32 – avizat 

favorabil –  aprobat în unanimitate de voturi; 

- OPĂRIUC RADU-CONSTANTIN – bd. Roman Mușat, bl. 27 – avizat 

favorabil doar pentru 7,50 mp –  aprobat cu amendamentul comisiilor de 

specialitate în unanimitate de voturi; 

- DOMȘA MARCEL DANIEL IF – Scuarul Republicii, f. nr. – avizat 

nefavorabil – respins întrucât au fost 20 voturi „împotrivă”; 

-  S.C. EDIMAR SERVICE S.R.L. Roman – Nordului, 3 – avizat favorabil 

–  aprobat în unanimitate de voturi; 

-  „Licitație publică” – Ștefan cel Mare, 198 – avizat favorabil –  aprobat 

în unanimitate de voturi; 
 

 anexa nr. 2 (închirieri): 
 

- S.C. LAURTERM S.R.L. Piatra Neamț – Mihail Kogălniceanu, 2 – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
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- BOȘCODEALĂ FĂNICĂ – Primăverii, f. nr. – avizat favorabil –  aprobat 

în unanimitate de voturi; 

- BULAI VASILE – Primăverii, 56 și 56A – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 

- POPUȚOAIA VASILE CĂTĂLIN – Primăverii, 54 și 54A – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

- „Licitație publică” – Unirii, 2 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate 

de voturi; 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea rezultatelor inventarierii 

patrimoniului public și privat al Municipiului Roman 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 în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea contului anual de 

execuție bugetară 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 în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor 

cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanțe 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice cu strigare şi a Caietului  de 

sarcini pentru închirierea unor spaţii proprietate publică aflate în 
administrarea Club Sportiv Municipal 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 13) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local  al 

municipiului Roman pe anul 2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 

favorabil inclusiv pentru anexa – forma nouă.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (inclusiv anexa – forma 

nouă) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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  La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea listei finale de 

priorităţi A.N.L. pentru anul 2018, în vederea repartizării  locuinţelor 

construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate 
tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani – 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 17) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 52/2018 

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului 

Roman în proprietatea publica a Județului Neamț – 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 18) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord 

de colaborare – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și 

turism a fost favorabil cu următorul amendament: 

 - paragraful 5 al punctului 1 de la articolul 3 din anexa la hotărâre se 

completează cu : „... , pentru care vor achita taxa pentru folosirea mijloacelor 

de reclamă și publicitate.”  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului 

privind desfăsurarea activităților în Sala de Festivități a Primariei 

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 20) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, 

jud. Neamț – 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 21) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții:  "Creșterea eficienței energetice a clădirii 
centrului multicultural «UNIREA» al Municipiului Roman", jud. Neamț – 

avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 



Page 11 of 13 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 

voturi „pentru”, 3 abțineri (dl. I. Boloca, dl. R. C. Curpăn și dl. D. L. Vasiliu) și 

1 vot „împotrivă” (dl. C. Holban). 
 

 La punctul 22) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții:  "Creșterea eficienței energetice a clădirii 
publice din Municipiul Roman, Strada Smirodava, nr. 28", jud. Neamț – 

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 – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții:  „Modernizare străzi în cartierul Petru 

Rareș, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 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 devizului general 

pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi cartier Nicolae 
Bălcescu, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 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 25) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții:  „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program 

normal, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 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 26) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții:  „Reabilitare Grădinița nr. 2 cu program 

prelungit "MUGURI DE LUMINA", Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 

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 27) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal 
Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 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 28) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare si dotare scoala gimnazială 

"VASILE ALECSANDRI" - Corp  B, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 

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 29) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare Clădire str. Veronica Micle nr. 
21 – Centru cultural comunitar, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – 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 30) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții: “Dezvoltare parcări de reședință, Municipiul 

Roman”, jud. Neamț – 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 31) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare peisagistică zona b-dul 

Republicii, Municipiul Roman”, jud. Neamț – 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 32) de pe ordinea de zi – aprobarea prelungirii unui drept 

de administrare – 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 33) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 

pentru obiectivul de investiții: “Extindere rețea gaze naturale, Municipiul 
Roman”, jud. Neamț – 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 34) de pe ordinea de zi – actualizarea listei cu obiectivele de 

investiții ce se vor finanța din împrumut – avizul comisiei pentru buget-

finanțe 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 35) de pe ordinea de zi – modificarea tarifelor pentru 

salubrizare stradală în municipiul 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-na consilier Iulia Havrici Tomșa și d-lul consilier Radu-Cătălin Curpăn 

nu au participat la vot. 
 

 La punctul 14) de pe ordinea de zi d-lul primar Lucian-Ovidiu Micu 

prezintă informarea privind participarea la cea de-a zecea ceremonie a 

Convenției Primarilor ce s-a desfășurat la Bruxelles în perioada 21- 22 februarie 

2018; 
 

 La punctul 15) de pe ordinea de zi d-lul primar Lucian-Ovidiu Micu 

prezintă informarea privind participarea la vizita de lucru organizată de 

Asociația Municipiilor din România, în Republica Estonia și Olanda, în perioada  

4-10 martie 2018; 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Petru Farcași declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

     Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

          Petru FARCAȘI                                          Gheorghe CARNARIU 


