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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 

Nr. 10398 din 30.05.2018 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30.05.2018, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 475/24.05.2018. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

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 dl. Dragoș-Viorel 

Moroșanu 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 

prevederile alineatului 1 al articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea 

administraţiei publice locale. „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea 

hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude 

până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema 

supusă dezbaterilor consiliului local.” Am rugămintea ca dumneavoastră să 

analizaţi cu atenţie proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă 

aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu participaţi la vot. 

 

Preşedinte de şedinţă este dl. 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 27.04.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

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

extraordinare din data de 17.05.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 
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1. la punctul 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei 

cheltuieli din bugetul local – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman se modifică proiectul de hotărâre, 

anexa și expunerea de motive, conform expunerii de motive 

suplimentare nr. 10325/30.05.2018; 

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

încheierii unui Acord de asociere – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 

3. se introduce punctul 19 – Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea  exercitării votului – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

4. se introduce punctul 20 – Informare cu privire la cheltuielile 

efectuate cu prilejul Zilelor municipiului Roman 2018; 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant 

pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a 
municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 

privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 
parcare de pe raza Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 

- Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor 

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.             

nr. 97/28.05.2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită 

a unui teren către Clubul Atletic Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu 

Micu - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din proprietatea 

Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 

privind Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor 

publice şi a Caietelor de sarcini – Cadru  pentru închirierea bunurilor 

proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administraţia 

Pieţelor Bazar Obor Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  

„BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2018” în perioada 28.07.2018 - 
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06.08.2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi 

urbanism a municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  unor  terenuri  – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 13 

din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea 

prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului 

de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 

2, judeţul Neamţ – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe și 

mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea 

încheierii contractului de vânzare-cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu 

Micu - Primarul Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru procedura de 

atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul 

Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local 

al Municipiului Roman, pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități non-profit de interes general – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a 

listei de investiții, a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul 

local și aprobarea listei de investiții finanțate din fonduri externe 

nerambursabile la Colegiul Tehnic „Danubiana” pe anul 2018 – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 

– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA 
NEAMȚ” în vederea  exercitării votului – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 

- Primarul Municipiului Roman; 

20. Informare cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor 

municipiului Roman 2018. 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 55/2009 – 

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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea consumului lunar de 

carburant pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a 
municipiului Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 101 din 

30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 
parcare de pe raza 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 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării și alipirii 

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 6) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L.             

nr. 97/28.05.2015 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui 

teren către Clubul Atletic 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 – transmiterea unui teren 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. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

21/28.01.2016 privind Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
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licitaţiilor publice şi a Caietelor de sarcini – Cadru  pentru închirierea 

bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei 

Administraţia Pieţelor Bazar Obor 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. 

 D-nii consilieri Leonard Achiriloaei și George-Alexandru Bălan nu au 

participat la vot. 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea organizării şi 

desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2018” în perioada 
28.07.2018 - 06.08.2018 – 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 10) de pe ordinea de zi – privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului 

şi urbanism a 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 11) de pe ordinea de zi – aprobarea îndreptării unei erori 

materiale – 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 12) 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei 

cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 

favorabil, inclusiv pentru expunerea de motive suplimentare nr. 10325 din 

30.05.2018. 

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

favorabil, inclusiv pentru expunerea de motive suplimentare nr. 10325 din 

30.05.2018. 
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  Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru expunerea de 

motive suplimentare nr. 10325 din 30.05.2018.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu modificările din 

expunerea de motive suplimentare nr. 10325 din 30.05.2018 a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
  

  La punctul 14) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea 

H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului 

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale 

serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, 

judeţul 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 cu 18 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici Tomșa și d-lul consilier Radu-Cătălin Curpăn 

nu au participat la vot. 
 

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuințe 

și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare – avizul comisiei pentru buget-

finanțe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea Raportului pentru 

procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între 

Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul 

local al Municipiului Roman, pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități non-profit de interes general – 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 17) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat, a listei de investiții, a listei de studii și proiecte finanțate din 

bugetul local și aprobarea listei de investiții finanțate din fonduri externe 

nerambursabile la Colegiul Tehnic „Danubiana” pe anul 2018 – avizul 

comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil, cu următorul amendament: 

- în anexa nr. 1, la partea de venituri, rândul 1: „11.02.02 Cote defalcate 

din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraselor si municipiilor” se elimină; 

- în anexa nr. 1, la partea de venituri, TOTAL Tr. II este „+0,01” în loc 

de „26,01”; 



Page 7 of 7 

- în anexa nr. 1, la partea de venituri, TOTAL Tr. IV: „-26” se elimină. 

- în anexa nr. 1, la partea de cheltuieli, rândul 1: „Cap 65.02 

ÎNVAȚĂMÂINT”, la Tr. II „-3,87” se înlocuiește cu „-29,87”, iar       

„-26” de la Tr. IV se elimină; 

- în anexa nr. 1, la partea de cheltuieli, rândul 2: „Titlul 20 Bunuri și 

servicii” se elimină; 

- în anexa nr. 1, la partea de cheltuieli, TOTAL Tr. II este „-29,87” în 

loc de „-3,87”, iar „-26” de la Tr. IV se elimină; 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

comisiei de buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord 

de asociere – 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 19) de pe ordinea de zi – acordarea unui mandat special în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA 

NEAMȚ” în vederea  exercitării votului – 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 cu 19 

voturi „pentru”. 

 D-lul consilier Nicolae Bogdan Curcudel nu a participat la vot. 
 

 La punctul 20) de pe ordinea de zi dl. primar Lucian-Ovidiu Micu 

prezintă Informare cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor 

municipiului Roman 2018. 
  

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Petru Farcași declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

     Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

          Petru FARCAȘI                                          Gheorghe CARNARIU 


