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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 

Nr. 12312 din 27.06.2018 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 27.06.2018, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 575/21.06.2018. 

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

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 13
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri locali. Lipsește motivat dl. George-

Alexandru Bălan, dl. consilier Petru Farcași și dl. consilier 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. Constantin Ghica care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

  

Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 30.05.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 07.06.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 15.06.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
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Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 22.06.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 

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

1. se introduce punctul 16) – Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de 

studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018– 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

2. se introduce punctul 17) – Proiect de hotărâre privind modificarea 

H.C.L. nr. 88 din 27.04.2018 privind aprobarea proiectului de steag 

al Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 

3. se introduce punctul 18) – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor 

documentaţii de urbanism – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile 

de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din 

Municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/30.05.2018 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a 
municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii 

unor terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 174/09.11.2015 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de 

Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 233/2017 privind 

aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui 
apartament – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

136/2018 privind aprobarea semnării contractului de credit de 

investiții în valoare de 48.300.000 lei, a contractului de ipotecă asupra 

creanțelor din veniturile bugetare ale autorității administrației 

publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara (garanție 

mobiliară) asupra contului curent deschis la CEC Bank SA  al 

Primariei Roman, conform garanției acceptate din oferta nr. 
NT/B/6215 data 08.05.2018– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre 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 modificarea H.C.L. nr. 30/2014 privind 

aprobarea/modificarea unor contracte – 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 Acordului de colaborare pentru 

desfășurarea evenimentului Festivalurile istorice ale României - 
ZARGIDAVA, Roman – ediția I, în perioada 6-8 iulie 2018 – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru 

desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 
iulie 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/21.12.2017 

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de 

funcţii şi de personal ale  Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de 

sponsorizare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, 

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

bugetul local, pe anul 2018– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 27.04.2018 

privind aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea anexei la H.C.L. nr. 

183/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în 
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Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ 
din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, 

învăţământ şi tineret a fost favorabil cu amendamentul de a se completa titlul 

hotărârii cu expresia ”....., modificată prin H.C.L. nr. 20/09.02.2017”.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu amendamentul 

comisiilor de specialitate, a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

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

123/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a 

municipiului Roman – avizul comisiei 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 – aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor – 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 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 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. 174/09.11.2015 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare 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 în 

unanimitate de voturi. 

 Dl. consilier Constantin Holban consideră că trebuie făcută o precizare. 

”Când s-a instituit această taxă pentru persoanele care nu au contract, s-a 

discutat că este o taxă nouă impusă de către primărie. S-a mărit taxa pentru 

gunoi ? Trebuie precizat foarte clar, pentru că atât pe facebook cât și în 

întâlnirile directe, cetățenii sunt bulversați.”  

 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că în luna iunie a avut loc o 

întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de proprietari. ”Am clarificat aceste 

aspecte, inclusiv modul în care va deveni operațional de la data de 1 iulie noul 

contract de management al deșeurilor. Am stabilit și detaliile funcționării acestui 

nou contract, am specificat foarte clar reprezentanților asociaților de proprietari 

că toate aceste taxe nu reprezintă sau nu vor greva asupra persoanelor care au 
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contracte deja încheiate. Din păcate a existat o postare nefericită a unei persoane 

pe rețelele de socializare, pe care ulterior am înțeles că a șters-o. A fost o 

greșeală de interpretare și de citire până la urmă a proiectului de hotărâre. Acest 

proiect nu se referă la nimic altceva decât la taxa specială pentru persoana care 

refuză cu buna știință încheierea contractelor de salubritate și în cazul de față 

este vorba de persoanele juridice. În trecut aveam instituită o taxă calculată la 

m.c.. În momentul de față contractul se va face preț/tonă. Această taxă specială, 

fiind pentru cei care refuză trebuie să fie oarecum și mai mare decât tariful 

normal.”     
 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 253/2016 

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de 

Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe şi Iluminat Public 
– 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 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 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 8) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 136/2018 privind aprobarea semnării contractului de credit de investiții 

în valoare de 48.300.000 lei, a contractului de ipotecă asupra creanțelor din 

veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale si a 

contractului de ipoteca mobiliara (garanție mobiliară) asupra contului 

curent deschis la CEC Bank SA  al Primariei Roman, conform garanției 
acceptate din oferta nr. NT/B/6215 data 08.05.2018 – 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 9) de pe ordinea de zi – 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. 

 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 
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şi urbanism a 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 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 Acordului de 

colaborare pentru desfășurarea evenimentului Festivalurile istorice ale 
României - ZARGIDAVA, Roman – ediția I, în perioada 6-8 iulie 2018  – 

avizul comisiei pentru 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de asociere 

pentru desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 
iulie 2018 – avizul comisiei pentru 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 14) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

267/21.12.2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi 

statelor de funcţii şi de personal ale  Spitalului Municipal de Urgenţă 

Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următorul 

amendament: 

 - în anexa nr. 2, se transformă două posturi PL de asistent medical 

principal PL la Compartimentul Îngrijiri Paliative, deoarece pe aceste posturi 
au fost 2 asistente medicale având gradul profesional principal.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu amendamentul 

comisiilor, a fost aprobat cu 16 voturi „pentru”. 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei și dl. consilier Constantin Ghica nu au 

participat la vot. 
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 La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unor 

contracte de sponsorizare – 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 – rectificarea bugetului local 

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

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 17) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 88 din 

27.04.2018 privind aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman – 

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 unor documentaţii de 

urbanism – 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. 
 

  

  

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Ghica declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

     Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

       Constantin GHICA                                          Gheorghe CARNARIU 


