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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27.04.2018, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 344/20.04.2018.
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 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. 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 29.03.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Petru Farcași supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 11.04.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:
1. la punctul 13 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local consolidat, a listei de investiții, a listei de studii și proiecte
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2.

3.

4.

5.

6.

finanțate din bugetul local și a listei de investiții la S.M .U. Roman
pe anul 2018 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman se modifică anexele nr. 1, 3 și 4 conform
expunerii de motive suplimentare nr. 8261/26.04.2018;
se introduce punctul 16 – Proiect de hotărâre privind modificarea
H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes
local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea
acestui serviciu – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
se introduce punctul 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului:
„Noi TOŢI vrem la ŞCOALĂ!” în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de
investiție 10i, Componenta 1, Programul “ȘCOALĂ PENTRU
TOȚI” – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
se introduce punctul 18 – Proiect de hotărâre privind vânzarea unor
autospeciale (gunoiere) – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
se introduce punctul 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul:"CREŞTEREA
EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN
MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL
28” – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului
Roman;
se introduce punctul 20 – Proiect de hotărâre privind transmiterea
unui imobil din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea
Județului Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;

aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Seniorilor din
Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de orgnizare și
funcționare al acestuia – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag al
municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind abrogarea unei hotărâri – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparţinînd domeniului privat al municipiului Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de
Onoare” al municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și alipirea unor terenuri –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
9. 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;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Primarului
Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a
listei de investiții, a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul
local și a listei de investiții la S.M .U. Roman pe anul 2018 – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de protocoale de
colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără
stăpân – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru
desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do,la Roman, în
perioada 12-13 mai 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 85/2015 privind
înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive
şi de Agrement” şi reglementarea acestui serviciu – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor ce
vor fi efectuate în cadrul proiectului: „Noi TOŢI vrem la ŞCOALĂ!”
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa
prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, Componenta 1, Programul
“ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
18. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor autospeciale (gunoiere) –
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor
legate de proiectul:"CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A
CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA
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SMIRODAVA, NUMĂRUL 28” – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu
– Primarul Municipiului Roman;
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea
Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț – iniţiator
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – constituirea Consiliului Seniorilor
din Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de orgnizare și
funcționare al acestuia – 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 – aprobarea proiectului de steag 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 3) de pe ordinea de zi – abrogarea unei hotărâri – 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea componenței Comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism – avizul comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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 următoarele:
 s-a constituit Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în
următoarea componenţă:
1. membri de drept:
- d-na IORGA IOANA ROXANA – 21 de voturi „pentru”;
- dl. TUDORACHE GELU – 21 de voturi „pentru”;
- dl. FLOREA DAN – 21 de voturi „pentru”;
- dl. HAIVAS MIHAI – 18 de voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”;
- dl. CIUBOTARU ANDREI – 21 de voturi „pentru”;
- d-na ALEXE ANA-MARIA – 21 de voturi „pentru”;
- dl. BOGOI-MAHU-RUSIN NICOLAE – 21 de voturi „pentru”.
2. membri supleanți:
- d-na HUȚANU MAGDALENA – 21 de voturi „pentru”;
- d-na DĂNILĂ ANDREEA CĂTĂLINA – 21 de voturi „pentru”;
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- dl. CIOBANU ADRIAN – 21 de voturi „pentru”.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – atribuirea unor denumiri – avizul
comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
D-na consilier Daniela-Gabriela Suman propune ca în denumirea sălii de
festivități de la articolul 2 să se introducă o cratima între „Manolescu” și
„Strunga”.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea d-nei
consilier Daniela-Gabriela Suman a fost aprobat în unanimitate de voturi.
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 – acordarea unor titluri de „Cetăţean
de Onoare” al municipiului Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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 următoarele:
- s-a acordat post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului
Roman domnului Ion Ionescu de la Brad, în unanimitate de voturi;
- s-a acordat post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului
Roman domnului Dumitru D. Botez, în unanimitate de voturi;
- s-a acordat post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului
Roman domnului Constantin C. Iliescu, în unanimitate de voturi;
Dl. consilier Constantin Holban consideră că și fiului lui Nicolae
Manolescu-Strunga, Ion, ar trebui să i se acorde titlul „Cetățean de onoare”.
„Nicolae Manolescu-Strunga a lăsat prin testament teren și banii pentru
construirea Palatului, dar cel care l-a construit a fost fiul său, Ion. El a fost cel
care a construit Palatul. A fost și ministru sănătății în perioada respectivă.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este de acord cu cele
afirmate de către domnul consilier Constantin Holban. „Anul viitor vom avea în
vedere acest lucru.”
La punctul 8) de pe ordinea de zi – dezmembrarea și alipirea 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 cu 19
voturi „pentru”.
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D-nii consilieri Leonard Achiriloaei și George-Alexandru Bălan nu au
participat la vot.
La punctul 9) 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.
Dl. consilier Constantin Holban declară că grupul P.S.D. este de acord cu
toate modificările în afara de ultimul punct unde apare suplimentarea
organigramei cu 11 funcții pe perioadă determinată. ”Nu suntem de acord cu
acest lucru deoarece organigrama este destul de stufoasă. Am mai aprobat încă
15 funcții la Clubul Sportiv, acum ceva timp în urmă, tot cu muncitori
necalificați, pe perioada de vară pentru ștrand, casiere, etc. Putem folosi la
edilitare, la peisagistică persoanele cărora le acordăm venitul minim garantat,
persoanele care sunt amendate și care trebuie să muncească în folosul
comunității un anumit număr de ore, persoane care beneficiază de hrană la
cantina socială, sau chiar din resursele interne ale primăriei. Dacă bugetăm acum
aceste 11 funcții, la anul sigur vor fi cuprinse în buget. Grupul P.S.D. este de
acord să voteze toate celelate modificări ale organigramei cu excepția celor 11
funcții. Dacă nu supuneți la vot separat, suntem obligați să votăm împotriva
întregului proiect și nu ar fi corect.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că nu este împotrivă să se voteze
pe anexe. „Vreau să fac totuși câteva precizări. Persoanele care beneficiază de
venitul minim garantat prestează activități conform hotărârilor de consiliul local
care sunt date tot de către dumneavoastră și vreau să vă spun că toate aceste
persoane care au drept de muncă își efectuează orele, numai că obligativitatea
legală este limitată ca și număr de ore într-o lună. Persoanele care au amezi,
atâta timp cât nu își transformă și nu solicită la instanță transformarea amenzilor
în ore de muncă, primăria nu îi poate obliga să facă acest lucru. Este o acțiune
care trebuie să vină din partea lor și nu din partea primăriei. Probabil
dumneavoastră vă referiți la cei care suferă anumite condamnări și sunt obligați
să presteze anumite ore în folosul comunității. Vreau să vă precizez faptul că
toate aceste persoane sunt îndeaproape urmărite și își execută orele de muncă,
conform sentințelor penale care le-au primit, la Direcția servicii edilitare. Ceea
ce am solicitat noi pentru acestă perioadă de vară, se referă strict la activitatea pe
linie de întreținere de spații verzi, unde avem un deficit de personal și unde nu
dorim să externalizăm acest serviciu, ci dorim să facem cu personalul din
subordine, având un control mai strict și mai eficient asupra acestora. Vreau să
vă spun că în ultimii 2-3 ani noi am intensificat foarte mult activitatea de la
Direcția servicii edilitare. Am efectuat reparații la serele din subordine. În
momentul de față prelungim și sera înmulțitor, iar undeva în a doua jumătate a
anului vom realiza și cea de a treia seră, acolo unde ne producem tot materialul
floricol care urmează a fi însămânțat și plantat pe raza municipiului Roman. De
aici și volumul ridicat de activitate. Noi ne propunem ca începând de anul viitor
tot materialul floricol care se va planta pe raza municipiului Roman să provină
exclusiv din serele noastre. De aici, pe cale de consecință odată ce îți mărești
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volumul de activitate este și normal să fie necesară creșterea numărului de
persoane. Eu vă respect punctul dumneavoastră de vedere, însă și
dumneavoastră trebuie să înțelegeți faptul că aceste activități nu se pot face cu
alte persoane din primărie pentru că fiecare direcție, fiecare serviciu, o are
activitate foarte bine definită și stabilită și tocmai de aceea am solicitat doar pe o
perioadă determinată de timp să angajăm aceste persoane.”
Dl. consilier Constantin Holban consideră că s-ar putea lucra două ore
dimineața, două ore seara și patru ore să se mergă la sere.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că C.S.M.-ul este o entitate
juridică, iar Direcția servicii edilitare este cu totul altceva. ”Nu amestecați
lucrurile.”
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că în momentul în care s-a
înființat C.S.M.-ul s-a menționat că nu se va aduce nici un om. ”Noi nu vom
aduce un om în structură, noi vom folosi din aparatul primăriei, vom transfera la
această nouă entitate și am luat 8 oameni când am înființat clubul.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că aici nu este vorba de activitatea
sportivă.
Dl. consilier Constantin Holban reiterează faptul că nu este de acord cu
mărirea organigramei.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este aceeași organigramă
care s-s votat la început, la Clubul Sportiv. ”Nu confundați concursurile care se
organizează pentru angajarea acestor oameni cu mărirea organigramei.”
Dl. consilier Constantin Holban declară că acele concursuri au fost
organizate legal. „Nu am nimic de obiectat. Acum eu consider, noi considerăm
că avem destui oameni.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15
voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă” (dl. I. Boloca, dl. R. C. Curpăn, d-na I.
Havrici Tomșa, dl. C. Holban, dl. E. Pătrașcu și dl. D. L. Vasiliu).
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că s-a votat statul de funcții
care presupune toate aceste posturi și nu se votează organigrama care este
rezultatul final în urma statului de funcții. „Asta chiar nu am înțeles.”
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că este de acord cu toate
transformările, mai puțin cu mărirea organigramei.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor imobile –
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20
voturi „pentru”.
Dl. consilier Miluță Scutaru nu a participat la vot.
La punctul 11) de pe ordinea de zi – acordarea unui mandat
Primarului 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.
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La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor
cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban declară că, la articolul 2, până acum se
aloca suma de 100 de mii lei, iar acum se alocă din bugetul local 145 mii lei.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că în fiecare an s-a alocat
suma de 130 mii lei și nu 100 mii lei. ”Este o sumă maximală. Niciodată noi nu
am cheltuit toată suma.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20
voturi „pentru”.
Dl. consilier Ilie Boloca nu a participat la vot.
La punctul 13) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local
consolidat, a listei de investiții, a listei de studii și proiecte finanțate din
bugetul local și a listei de investiții la S.M .U. Roman pe anul 2018 – avizul
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil, inclusiv pentru anexele nr. 1, 3 și
4 (forma nouă) așa cum au fost modificate prin expunerea de motive
suplimentară nr. 8261 din 26.04.2018.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru anexele nr. 1, 3 și
4 (forma nouă) așa cum au fost modificate prin expunerea de motive
suplimentară nr. 8261 din 26.04.2018.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (inclusiv pentru anexele
nr. 1, 3 și 4 așa cum au fost modificate prin expunerea de motive suplimentară
nr. 8261 din 26.04.2018) a fost aprobat cu 20 voturi „pentru”.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot.
La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii de
protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân – 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 15) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de asociere
pentru desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do,la Roman, în
perioada 12-13 mai 2018 – 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 16) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 85/2015
privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze
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Sportive şi de Agrement” şi reglementarea acestui serviciu – avizul comisiei
pentru administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban consideră că tariful de 20 lei pentru
intervalul vineri-duminică este cam mare.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că întotdeauna când s-a mers la
acest Complex de Agrement s-au găsit dotări, curățenie și apa la bazine curată și
clorinată. ”Trebuie să înțelegeți că, din păcate, pentru asigurarea tuturor acestor
funcționalități costurile au crescut foarte mult. Pe de o parte au crescut salariile,
și implicit pe cale de consecință toate tarifele în toate domeniile au crescut. Pe
de altă parte toate substanțele de clorinare au costuri destul de însemntate. Tot
ceea ce înseamnă utilități de alimentare cu apă, energie electrică, internet și tot
ceea ce se asigură acolo în zonă implică din păcate o serie de costuri. Știți foarte
bine că și în trecut niciodată încasările nu au acoperit nivelul total al
cheltuielilor. Nu suntem o societate comercială care să lucrăm pe bază de profit,
însă în același timp nici nu putem subvenționa cu sume foarte mari întreținerea
acestui ștrand. Ștrandul Municipal din Roman este un reper pentru toată zona
Moldovei. A fost un control de la A.N.A.F. la toate ștrandurile din Moldova.
Am fost apreciați și ne-au întrebat cum reușim să păstrăm un nivel și o calitate
atât de ridicată, fiind vorba de administrare publică. De multe ori se spune că
„statul” este un ”prost administrator”. Uitați că se mai întâmplă în anumite
comunități ca lucrurile să stea de fapt altfel. Trebuie să înțelegem că acolo sunt
niște costuri care trebuie acoperite de undeva.
Dl. director economic Ciprian-Dorin Alexandru precizează că anul trecut
s-au stricat 400 de șezlonguri.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că anul acesta se vor achiziționa
400 de șezlonguri și se vor schimba toate umbrele din ștrand. „Practic încercăm
să oferim condiții decente, dar acest lucru din păcate generează costuri”.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15
voturi „pentru”, 5 abțineri (dl. I. Boloca, d-na I. Havrici Tomșa, dl. C. Holban,
dl. E. Pătrașcu și dl. D. L. Vasiliu) și 1 vot „împotrivă” (dl. R. C. Curpăn).
La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului şi a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „Noi TOŢI vrem la
ŞCOALĂ!” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020,
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, Componenta 1, Programul
“ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” – 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 18) de pe ordinea de zi – vânzarea unor autospeciale
(gunoiere) – 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.
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La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului şi a
cheltuielilor
legate
de
proiectul:"CREŞTEREA
EFICIENŢEI
ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN,
STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28” – avizul comisiei pentru bugetfinanțe 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 – transmiterea unui imobil din
proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț – 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.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Petru Farcași declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Page 10 of 10

