
 
Anexă la H.C.L. nr. 134 din 30.06.2009 

 
 
 

STATUTUL MUNICIPIULUI ROMAN 
 
 
 
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53 / 2002, Consiliul Local al 
Municipiului Roman aprobă Statutul Municipiului Roman prin hotărârea Consiliului Local 
nr. 134 din data de 30.06.2009. 
          Potrivit Legii nr. 351/24 august 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, paragraful 4, punctul 4.3 
Municipiul Roman este municipiu de rangul II. 
 

I. DELIMITAREA TERITORIALĂ, RELIEF, CLIMĂ 
          

Delimitare teritorială 
         Municipiul Roman este situat în partea de est a ţării, în partea de vest a Podişului 
Moldovei, la 46°55’ latitudine nordică şi 26°56’ longitudine estică, în porţiunea terminală a 
Culoarului Moldovei şi aproximativ la mijlocul Culoarului Siretului. 
         Dealurile, care străjuiesc oraşul în partea de est, fac parte din Podişul Moldovei şi au 
înălţimi ce nu depăşesc 300 de metri, iar în partea de vest coboară în pantă lină spre valea 
Moldovei piemontul Dulceştilor, care face legătura cu zona subcarpatică. 
         Vatra oraşului  se desfăşoară la circa 3 km amonte de confluenţa celor două râuri, 
Moldova şi Siret, cu dimensiuni de 5 km de la vest la est şi 4 km de la nord la sud. 
         Municipiul Roman este străbătut de râul Moldova şi constituie un important punct de 
reper pe calea ferată Bucureşti - Suceava. 
         Municipiul Roman se întinde pe o suprafaţă de 3008 ha, iar cea a intravilanului este de 
1561 ha. 
         În partea de nord se învecinează cu localitatea Traian, iar la sud-vest ajunge până la 
Horia şi spre răsărit se întinde până la Gâdinţi. 
         Delimitarea teritorială a Municipiului Roman este cea prevăzută în Planul Cadastral. 
(conform anexei A). 
 
         Relief 
         Albiile majore ale celor două râuri-Moldova şi Siret - sunt constituite din depozite 
acumulative recente, nisipuri şi prundişuri. 
         Luncile-destul de mari, 2-4 km lărgime - sunt presărate cu numeroase meandre 
părăsite, bălţi, mlaştini, care indică deplasarea cursului Siretului spre est şi a Moldovei spre 
nord. 
         Nivelul superior, la nord de confluenţă, este o terasă de luncă, având altitudini relative 
de 2-8 m, uşor înclinată de la  vest spre est şi constituită din următoarele depozite: sol – 1m, 
lehm- 5m, nisipuri şi prundişuri – 1,5m, sub care urmează argila sarmatică. 
         Următoarea formă de relief este terasa de confluenţe, comună celor două văi- 
Moldova şi Siret, 15-20m altitudine relativă. Depozitele sunt constituite din sol-2m, lehm-
11m, nisipuri şi prundişuri fluviatile-2m, după care urmează argila vânătă sarmatică. 
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      Clima 
         Municipiul Roman este situat într-o regiune cu climat continental excesiv cu 
particularităţi determinate de elementul geografic local, cu o temperatură medie anuală de 
8,5°C . 
         În general, iernile sunt aspre. Stratul de zăpadă are o durată de 65-70 de zile pe an. 
Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,8°C. 
         Verile sunt scurte, iar temperatura medie a lunii iulie este de 19,9°C. 
         Durata medie anuală a strălucirii soarelui este cuprinsă între 1750 şi 2000 de ore. 
         Precipitaţiile medii anuale variază între 500 şi 600 mm. 
         Un fenomen local obişnuit, care se înregistrează în medie 43 zile pe an, mai ales în 
lunile noiembrie, decembrie, ianuarie şi februarie, este ceaţa. 
          

Hidrografia 
         Cele  două râuri – Moldova şi Siret – reprezintă, în această regiune de confluenţă 
numeroase braţe şi cursuri părăsite. Din punct de vedere al regimului hidric, cele două artere 
hidrografice se caracterizează prin ape mici iarna (stabile şi de lungă durată ) şi la sfârşitul 
verii – începutul toamnei şi prin viituri la începutul primăverii şi verii, tipul de alimentare 
fiind, în general, pluvional. 
 
          Vegetaţia 
          Condiţiile ecologice variate, determinate de confluenţa celor două râuri, au permis 
identificarea a peste 500 de specii de plante spontane. Vegetaţia caracteristică municipiului 
Roman este cea de luncă şi de pajişti. În luncile Moldovei şi Siretului salcia albă, răchita, 
plopul, la care se adaugă zone mari de stufărişuri şi vegetaţie de pajişti ocupă suprafeţe 
destul de mari. 
          Latitudinal, vatra oraşului este situată în subzona pădurilor de stejari mezofili, iar 
altitudinal, este încadrată de areal de pădure, de gorun, spre vest de Valea Moldovei şi de 
amestec de gorun cu alte foioase(fag, carpen, frasin), spre vest de Valea Siretului. 
 
          Fauna 
          Prezenţa pădurilor de plop şi salcie din luncile Moldovei şi Siretului, precum şi a 
vegetaţiei palustre şi acvatice determină existenţa unor animale vertebrate şi nevertebrate cu 
o biologie specifică mediului înconjurător. 
          În domeniul faunei se remarcă mistreţul care încă din secolul al XIV-lea figura pe 
sigiliul oraşului şi bizonul, pătruns dinspre Basarabia, după anul 1954. 
          Dintre mamifere, vulpea, bursucul, iepurele cunosc o largă răspândire. Alături de 
acestea, un număr mare de specii populează pădurile, luncile şi văile celor două râuri. 
Diferite specii de stârci, raţe sălbatice, lişiţe şi alte păsări acvatice sau răpitoare cunosc o 
mare răspândire în această zonă. 
          În cele două râuri, precum şi în iazurile şi bălţile din apropiere trăiesc un număr mare 
de specii de peşti, dintre care cei mai răspândiţi sunt: cleanul, mreana şi ştiuca.   
 
          Soluri 
          Terasa de confluenţă şi terasele înalte ale Siretului sunt acoperite cu cernoziomuri, 
luncile şi terasele inferioare cu soluri aluviale şi protosoluri aluviale, la sud – vest de 
confluenţă şi numai pe dreapta Siretului apar lacoviştile, pe mici suprafeţe. 
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II.  SCURT ISTORIC 

 
         Cele mai vechi urme de locuire de pe actualul teritoriu al Municipiului Roman datează 
din prima epocă a pietrei, respectiv paleoliticul superior şi sunt reprezentate de câteva 
descoperiri faunistice specifice acestei perioade. Este vorba de câteva măsele de mamut, 
precum şi de fragmente dintr-un colţ de la acelaşi tip de animal. 
         Cele mai vechi dovezi ale epocii pietrei şlefuite aparţin culturii Cris (cea mai timpurie 
cultură de pe teritoriul ţării noastre:5500-4000 î.e.n.). Urme ale acestei locuiri au fost 
descoperite în marginea satului Sagna şi constau din fragmente ceramice. 
         Mai bogat reprezentată este cultura Cucuteni, prezentă în peste 100 de aşezări din zona 
Romanului.. Foarte importante sunt şi rezultatele săpăturilor efectuate în marea aşezare 
eneolitică de la Brad, unde poate fi urmărită evoluţia acestei culturi(unelte, arme, obiecte de 
podoabă sau ceramică). 
          Prima menţiune documentară o aflăm dintr-o ,,listă a  oraşelor ruseşti îndepărtate şi 
apropiate” alcătuită prin 1388-1391, unde este amintit cu numele de Târgul lui Roman pe 
Moldova. 
         Primul document local care aminteşte de Roman este Uricul 30 martie 1392, unul din 
cele mai frumoase documente, cu pecete atârnată, din secolul al XIV- lea, document aflat la 
Arhivele Statului Bucureşti. 

Oraşul Roman este unul din puţinele oraşe din Moldova care se poate mândri cu 
existenţa a două cetăţi – Cetatea Muşatinilor, cea mai sudică fortificaţie moldovenească de 
la sfârşitul secolului al XIV-lea şi Cetatea Nouă a Romanului construită de Ştefan cel Mare 
(domn al Moldovei în perioada 1457 – 1504) la locul de confluenţă a râurilor Moldova şi 
Siret. 

La început, oraşul avea un caracter meşteşugăresc şi comercial. 
Între secolele XV – XVI, oraşul era cunoscut sub numele de „Târgul de Jos”, el fiind şi 
reşedinţa „Ţării de Jos”. Tot atunci, Episcopia din Roman devine o a doua mitropolie a 
„Ţării de Jos”. 

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Romanul ocupa primele locuri în ceea ce 
priveşte numărul de negustori. 

În 1834 oraşul devine capitala judeţului Roman.  
În anul 1845, Romanul figura printre primele 5 oraşe importante ale Moldovei, având 

populaţia alcătuită în proporţie de 30% din familii de meşteşugari şi 34% din familii de 
negustori. 

Unirea Principatelor Române a imprimat oraşului o activitate febrilă, Romanul fiind un 
puternic centru unionist. Stejarul Unirii din Roman de pe actuala stradă Smirodava, stă 
mărturie luptelor pentru marele act care s-a înfăptuit la 24 ianuarie 1859. 

Oraşul şi judeţul Roman au adus o contribuţie însemnată la războiul pentru 
independenţă din 1877 – 1878. 

Prima întreprindere industrială mai însemnată a luat fiinţă în anul 1900, când îşi 
începea producţia Fabrica de Zahăr. 

În preajma Primului Război Mondial s-a înfiinţat un atelier pentru reparaţii cu caracter 
militar, transformat ulterior în Arsenalul Armatei. 

Industria oraşului între cele două războaie mondiale se limita la întreprinderi de 
proporţii mici, cu caracter meşteşugăresc, precum şi câteva ateliere pentru fabricarea 
săpunului, fabrici de teracotă şi cărămidă. 
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           III.  POPULAŢIA 
         Ultimul recensământ (din 2002) a furnizat următoarele date demografice pentru 
municipiul Roman: 

- populaţia: 69268 locuitori: 
- 33611 bărbaţi 
-  35657 femei; 

- confesiuni religioase:  
- 58343 – ortodoxă; 
- 10087 – romano-catolică; 
-      28 – greco-catolică; 
-    210 – creştină de rit vechi; 
-       41 – baptistă; 
-     124 – penticostală,  
-     145 – adventistă de ziua a şaptea; 
-     101 – creştină după Evanghelie; 
-     189 – altă religie; 

                                 
- populaţia după etnie:  

-  67210 – români 
-        25 – maghiari 
-    1594 – rromi 
-        31 – germani 
-        10 – ucraineni 
-          5 – ruşi 
-        46 – evrei 
-      238 – ruşi-lipoveni 
-      109 – altă etnie 

                                          
        IV. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ŞI     
               COMPETENŢELE ACESTORA 
 
         1.Consiliul Local Roman: Piaţa Roman – Vodă, nr. 1, telefon 0233.741119 
 
           Conform Legii nr. 215 din 12.04.2001R – Legea Administraţiei Publice Locale: 
 Art. 36 

(1) Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale.  

 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  
   a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor si serviciilor publice de interes local si ale societarilor comerciale 
si regiilor autonome de interes local;  

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, oraşului 
sau municipiului;  

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, oraşului 
sau municipiului; 

   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;  
   e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern si extern.  
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(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:  
 a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum si regulamentul de 

organizare si funcţionare a consiliului local;  
 b) aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea si 

statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor si serviciilor 
publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de funcţii ale regiilor autonome de 
interes local;  

c) exercita, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 
condiţiile legii.  

(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de 

utilizare a rezervei bugetare si contul de încheiere a exerciţiului bugetar;  
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea împrumuturilor, 

precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in 
numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;  

c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;  
d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;  
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale;  
f) asigura realizarea lucrărilor şi ia masurile necesare implementării şi conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana în domeniul 
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.  

(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:  
a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum si a serviciilor publice de 
interes local, in condiţiile legii; 

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii;  

c) avizează sau aprobă, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului 
si urbanism ale localităţilor;  

d) atribuie sau schimba, in condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe si de obiective 
de interes public local.  

 (6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:  
a) asigura, potrivit competentelor sale si in condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind:  
1. educaţia;  
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;  
3. sănătatea;  
4. cultura;  
5. tineretul;  
6. sportul;  
7. ordinea publica;  
8. situaţiile de urgenta;  
9. protecţia şi refacerea mediului;  
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10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de 

arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;  
11. dezvoltarea urbana;  
12. evidenta persoanelor;  
13. podurile si drumurile publice;  
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, 

salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, după caz;  
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;  
16. activităţile de administraţie social-comunitară;  
17. locuinţele sociale si celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;  
18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale;  
19. alte servicii publice stabilite prin lege;  
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar 

si didactic;  
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;  
d) poate solicita informări si rapoarte de la primar, viceprimar si de la şefii 

organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;  
e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor 

sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;  
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar si de la şefii organismelor 

prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.  
(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:  
a) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane 

sau străine, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local;  

 b) hotărăşte, in condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi 
administrativ-teritoriale din alte tari;  

 c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitatea administrativ-
teritoriale din tara sau din străinătate, precum si aderarea la asociaţii naţionale şi 
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor 
interese comune.  

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite 
deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui 
regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.  

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.  
 

2.Primarul Municipiului Roman-  Piaţa Roman – Vodă, nr. 1, telefon 0233741651 
  Conform Legii nr. 215 din 12.04.2001R – Legea Administraţiei Publice Locale: 
 Art. 61 
(1)   Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.  
(2) Primarul asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 

a prevederilor Constituţiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 
României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune 
măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter 
normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 
centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.  
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(3) Pentru punerea in aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele 

normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl 
conduce.  

(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, 
in condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari 
publici şi personal contractual.  

(5) Primarul conduce serviciile publice locale.  
    
Art. 62.  
(1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi 

publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.  
 (2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al 

României.  
 (3) Eşarfa va fi purtată, in mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice 

şi la celebrarea căsătoriilor.  
 (4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  
Art. 63.   
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  
   a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;  
   b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  
   c) atribuţii referitoare la bugetul local;  
   d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;  
   e) alte atribuţii stabilite prin lege.  
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de 

autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.  

Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.  
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:  
   a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;  
   b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;  
   c) elaborează proiectele de strategii privind starea economica, socială şi de mediu a 

unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.  
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:  
   a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;  
   b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi 

le supune spre aprobare consiliului local;  
   c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi 

emiterea de titluri de valoare in numele unităţii administrativ-teritoriale;  
   d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului 
secundar.  

 (5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:  
   a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi 
de utilitate publică de interes local;  

   b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;  
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  c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 
domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)- d);  

  d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi 
controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.36 alin.(6) lit. a) -d), 
precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;  

  e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor 
de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes local;  

 f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 
consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;  

 g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 
normative;  

 h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului 
şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.                                                       
     (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul 
judeţean.                                                                                                                                       
      (7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe 
baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la 
propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având 
anexat contractul de management.  

  Art. 64.  
(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a 

sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii 
stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau in oraşul 
în care a fost ales.  

(2) În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul 
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă 
sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.  

Art. 65. - Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate si 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de 
specialitate cu competente în acest domeniu, potrivit legii.  

 
3.  Secretarul Municipiului Roman Piaţa Roman – Vodă, nr. 1, telefon 0233741651 
Conform Legii nr. 215 din 12.04.2001R – Legea Administraţiei Publice Locale: 
Art. 116 
(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a 

municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, 
municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este 
funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul 
se bucură de stabilitate in funcţie.  

(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid 
politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.  
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(3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, soţie sau rudă de gradul 
întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele 
consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.  

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi 
regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu 
prevederile legislaţiei privind funcţia publica şi funcţionarii publici.  

   Art. 117. - Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, in condiţiile legii, 
următoarele atribuţii:  

   a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului si ale preşedintelui consiliului 
judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;  

   b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;  
   c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local 

si primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi 
prefect;  

   d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a 
dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor 
preşedintelui consiliului judeţean;  

   e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  

   f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-
verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează 
hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;  

   g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;  

   h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de 
consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.  

 
V.  CĂI DE COMUNICAŢIE 
 
     Municipiul  Roman este situat pe drumul european E 85, cu legături directe spre 
Bucureşti – 325 km, Iaşi – 81 km, Suceava – 101 km, Piatra Neamţ – 47 km, Bacău – 

40 km, Vaslui – 90 km.  
     Căile de comunicaţie din Municipiul Roman constituie reţeaua stradală a acestuia şi 

sunt alcătuite din bulevarde, străzi , alei, cu mobilierul stradal aferent .  
     Lungimea totală a străzilor este de aproximativ 94 km. 
     Reţeaua stradală existentă este formată dintr-un număr de 178 străzi. (conform 

anexei B) 
 
 VI.   EDUCAŢIE, CULTURĂ, SĂNĂTATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPORT,  
          MASS-MEDIA 
 
   Educaţie: în municipiul funcţionează următoarele unităţi de învăţământ: 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea Unităţii şcolare Tip Unitate 

1. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROMAN Grădiniţă cu program 
normal 

2. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ROMAN Grădiniţă cu program 
prelungit 

3. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CU CREŞĂ 
NR.2 ROMAN 

Grădiniţă cu program 
prelungit 

4. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT  NR.2 
"EP.MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU" ROMAN 

Grădiniţă cu program 
prelungit 

5. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 ROMAN Grădiniţă cu program 
normal 

6. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.3 ROMAN Grădiniţă cu program 
normal 

7. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 ROMAN Grădiniţă cu program 
prelungit 

8. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 ROMAN Grădiniţă cu program 
normal 

9. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5  ROMAN Grădiniţă cu program 
prelungit 

10. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN Grădiniţă cu program 
normal 

11. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6  ROMAN Grădiniţă cu program 
prelungit 

12. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ROMAN Grădiniţă cu program 
normal 

13. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 ROMAN Grădiniţă cu program 
normal 

14. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ROMAN Grădiniţă cu program 
normal 

15. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI EMINESCU" 
ROMAN 

Grădiniţă cu program 
normal 

16. COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA" ROMAN Grădiniţă cu program 
prelungit 

17. COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN" ROMAN Grădiniţă cu program 
normal 

18. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN Şcoala cu clasele I-VIII 
19. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ROMAN Şcoala cu clasele I-VIII 
20. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN Şcoala cu clasele I-VIII 
21. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ROMAN Şcoala cu clasele I-VIII 
22. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 ROMAN Şcoala cu clasele I-VIII 
23. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ROMAN Şcoala cu clasele I-VIII 
24. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI EMINESCU" 

ROMAN 
Şcoala cu clasele I-VIII 

25. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII "ROMAN MUŞAT" 
ROMAN 

Şcoala cu clasele I-VIII 

26. ŞCOALA DE ARTĂ ROMAN Şcoala cu clasele I-VIII cu 
program de muzică 

27. GRUPUL ŞCOLAR "VASILE SAV" ROMAN Grup şcolar tehnologic 
28. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII DE 

MAŞINI ROMAN 
Grup şcolar tehnologic 
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29. CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 

ROMAN  
Şcoala specială - alte 
deficienţe  

30. CLUBUL COPIILOR SI ELEVILOR ROMAN Clubul  copiilor 
31. COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA" ROMAN Colegiu Tehnic 
32. COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN" ROMAN  Colegiu Tehnic  
33. COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" ROMAN Grup şcolar tehnologic 
34. LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SFÂNTUL 

FRANCISC DE ASSISI" ROMAN 
Liceu teologic 

35. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN Liceu de educaţie fizică şi 
sport 

36. SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX 
"SFÂNTUL GHEORGHE" ROMAN 

Seminar teologic 

37. COLEGIUL NAŢIONAL "ROMAN-VODĂ" ROMAN Colegiu Naţional 
 

Unităţi de învăţământ – total - 22  
Grădiniţe de copii - 2  
Scoli din învăţământul primar si gimnazial -  9 
Licee - 9 
Scoli de arta - 1 
Scoli postliceale - 1 
Copii înscrişi in grădiniţe - 1715 
Elevi înscrişi – total - 12716 
Elevi înscrişi in învăţământ primar si gimnazial - 5014 
Elevi înscrişi in învăţământ primar  - 2216 
Elevi înscrişi in învăţământ gimnazial - 2798 
Elevi înscrişi in învăţământ liceal - 5866 
Elevi înscrişi in învăţământul de arte si meserii - 1356 
Elevi înscrişi in învăţământ postliceal - 480 
Personal didactic -  total - 929 
Personal didactic in învăţământ preşcolar - 112 
Personal didactic in învăţământ primar si gimnazial - 358 
Personal didactic in învăţământ primar - 134 
Personal didactic in învăţământ gimnazial  - 224 
Personal didactic in învăţământ liceal - 457 
Personal didactic in învăţământ de arte si meserii - 2 
Săli de clasa si cabinete şcolare - 479 
Laboratoare şcolare - 85 
Ateliere şcolare - 42 
Săli de gimnastica - total 16 
Terenuri de sport - total 20 
PC – total – 871 
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Cultura şi arta - reţeaua instituţiilor culturale din  Roman se compune din: 
INSTITUŢIILE CULTURALE  
 
Nr.  
Crt. 

Denumirea Instituţiilor Adresa 

1. Colecţia muzeală a Episcopiei Romanului Str. Alexandru cel Bun nr. 5 
2. Muzeul de Artă Str. Mihai Eminescu nr. 3  
3. Muzeul de Istorie Str. Cuza Vodă nr. 16 
4. Muzeul de Ştiinţe Naturale Str. Ştefan cel Mare nr. 244 
5. Biblioteca Municipală G. R. MELIDON  Str.Nicolae Titulescu, nr. 5 
 
ASOCIAŢIILE ŞI FUNDAŢIILE CULTURALE 
 
Nr. Crt. Asociaţii şi fundaţii culturale Adresa 

1. Fundaţia „Episcop Melchisedec” Str. Alexandru cel Bun nr. 5 

2. Asociaţia Culturală "George Radu 
Melidon" 

Str. Nicolae Titulescu nr. 5 

3. Societatea Culturală  "Roman-Muşat" Str. Cuza Vodă nr 19 
4. Societatea Culturală „Clepsidra”  Str. Piaţa Roman Vodă, nr. 1 
5. Societatea Culturală "Roman 600" Str. Cuza Vodă nr. 19 
6. Asociaţia Ortodoxă Precista Mare Str. Nicolae Titulescu nr. 2 
7. Fundaţia Umanitară "Pacea" Str. Teiului, 20 

8. Asociaţia Caritasul Antonian "Pâinea celor 
săraci" 

Str. Teiului, 20 

9. Asociaţia "Familia şi Viaţa" Str. Ştefan cel Mare, nr. 228 

10. Asociaţia Publică Internaţională "Armata 
Maicii Domnului" 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 228 

11. Fundaţia „Leonard Murialdo” Str. Moldovei, nr. 6 
12. Asociaţia „Moldova 2007”  

 
 
EDITURI 
 
Nr. Crt. Denumire editură Adresa 
1. Editura Muşatinia Str. Nicolae Titulescu, bl. 14, Ap. 8 
2. Editura Filocalia Str. Alexandru cel Bun, nr, 5 
3. Editura ,,Serafica”  Str. Ştefan cel Mare, 268/B  
4. Signum Company S.R.L. Str. Ştefan cel Mare, M7, parter 
 
        Zidurile unei Cetăţi ctitorită prin voinţă domnească de către Vodă Roman, „acolo 
unde apele Moldovei se cuminţesc în înţelepciunea Siretului, avea să fie, de-a lungul anilor, 
nu numai vatră de generaţii şi vad pentru istorie, ci şi rug, mereu aprins, întru arderi sacre 
de spirit şi zidiri.” 
       In viaţa cultural artistică a oraşului au existat numeroase momente memorabile,legate 
de activitatea unor personalităţi marcante ale panteonului nostru spiritual :  

 - episcopul Macarie, autorul unei cronici în limba slavonă, ce redă evenimentele din 
anii 1504-1552 

 - episcopul Dosoftei, care , între anii 1665-1671 a tradus şi versificat la Roman 
Psaltirea 
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 - cronicarul Miron Costin, care şi-a găsit un sfârşit tragic la Roman, în decembrie 
1691 

 - episcopul Leon Gheuca, posesorul uneia din cele mai bogate biblioteci ale vremii 
 - cărturarul Veniamin Costache, episcop de Roman între 1796-1803 
 - episcopul Ioanichie, la a cărui iniţiativă ia fiinţă prima şcoală publică din Roman, la 

15 septembrie 1747 
 - Ion Ionescu de la Brad, primul inginer agronom român 
 - George Radu Melidon, fost profesor la academia Mihăileană, întemeietorul primei 

biblioteci publice la Roman 
 - episcopul Melchisedec Ştefănescu, episcop de Roman între anii 1879- 1892, 

membru al Academiei Române, membru corespondent al Societăţii imperiale de arheologie 
din Petersburg şi al Institutului de etnografie din Paris 

 - V.Gh. Morţun, Petru Th. Missir, Al. Epure, Otilia Cazimir, Ioan Luca, Ion Sofia 
Manolescu, Marcel Blecher, Filip Brunea-Fox (deopotrivă prozator şi gazetar, "părintele 
reportajului românesc"), Eugeniu Speranţia, Cezar Petrescu, Haralamb Zincă, Garabet 
Ibrăileanu, Sergiu Celibidache, Mihail Jora şi mulţi alţii au lăsat în acest oraş amintiri de 
neşters, simţindu-se legaţi până la sfârşitul vieţii de locurile şi de oamenii de aici. 
 
          LISTA BISERICILOR DIN MUNICIPIUL ROMAN 
Nr. 
crt. 

Numele Bisericii Religia 

1. Catedrala Episcopală Cuvioasa Parascheva Ortodoxă 
2. Biserica Precista Mare Ortodoxă 
3. Biserica Sfinţii Voievozi Mihail si Gavril (Biserica Albă) Ortodoxă 
4. Biserica Precista Mică Ortodoxă 
5 Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Ortodoxă 
6 Biserica Adormirea Maicii Domnului (Biserica Armenească) Ortodoxă 
7. Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Purtător de Biruinţă Ortodoxă 
8. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae Ortodoxă 
9. Biserica Schimbarea la Faţă a Mântuitorului  Ortodoxă 
10. Biserica Bine Credinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt Ortodoxă 
11. Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir Ortodoxă 
12. Biserica Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana (Biserica copiilor) Ortodoxă 
13. Biserica Sfântul Prooroc Ilie Ortodoxă 
14. Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Ortodoxă 
15. Biserica Lipovenească Ortodoxă 
16. Biserica de Rit Vechi Sfânta Treime Ortodoxă 
17. Biserica Sfântul Vasile cel Mare Ortodoxă 
18. Biserica cu hramul Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril (UM –01408) Ortodoxă 
19. Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Isus Catolică 
20. Biserica Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare Maria Catolică 
21. Biserica Fericitul Ieremia Valahul Catolică 
22. Biserica Isus Bunul Păstor Catolică 
23. Biserica Sfântul Francisc de Assisi Catolică 
24. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a 7 –a  Adventistă 
25. Asociaţia Religioasă Biserica Sion  Penticostală 
26. Biserica Penticostală Penticostală 
27. Biserica Baptistă Neoprotestant 
28. Sinagoga Leipziger De rit Mozaic 
29. Biserica Creştină după Evanghelie Neoprotestant  
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Sport: 
- în domeniul sportului activează: 
        CLUBURI SPORTIVE  
Nr.  
crt. 

Denumirea Clubului Adresa 

1. Handbal Club Municipal Roman – Secţia Feminin Piaţa Roman Vodă, nr. 1 
2. Clubul Sportiv Municipal Petrotub Roman – Fotbal Str. Victor Hugo, nr. 15 
3. Clubul Atletic Roman – Secţia Atletism + Tenis + Lupte Str. Roman Muşat, nr. 81 
4. Tenis Club Municipal Roman Str. Ştefan cel Mare, nr. 

246 
5. Club Sportiv Laminorul – Secţia Tenis, Secţia Box, Secţia Şah Str. Ştefan cel Mare, nr. 

246 
6. Clubul Sportiv „Altius” – Secţia Orientare Sportivă Str. Libertăţii, Bl. 10, Ap. 

47  
7. Clubul Bao – Arte Marţiale - Qwan Ki Do Str. Smirodava, Bl. 10 A, 

Ap. 39 
8. Liceul cu Program Sportiv Roman – Secţia Fotbal, Secţia 

handbal, Secţia Atletism, Secţia Judo, Secţia Basseball, Secţia 
Lupte 

Str. Tineretului, nr. 24 

9. Clubul Sportiv Şcolar – Secţia Fotbal, Secţia handbal, Secţia 
Atletism, Secţia Judo, Secţia Basseball, Secţia Lupte 

Str. Tineretului, nr. 24 

 
BAZE SPORTIVE  
 
Nr. 
crt. 

Denumirea Bazei Sportive Adresa 

1. Stadionul Municipal Moldova Victor Hugo, nr. 15 
2. Stadionul Municipal “Constantinescu Nehoi” Roman Muşat 83 
3. Sala Polivalentă Roman Muşat  82 
4. Sala Atletism (Club Atletic Roman) Str. Roman Muşat, nr. 81 
5. Teren Mini-Fotbal Parc Municipal Str. Ştefan cel Mare, nr. 

246 
6. Terenuri Tenis Club Municipal Petrotub Str. Ştefan cel Mare, nr. 

256 
7. Terenuri Tenis Sala Polivalentă Roman Muşat  82 
8. Teren Mini-Fotbal Oz-Er-Golden  Str. Mihai Eminescu nr. 3 
9. Teren Tenis Mariko-Inn Str. Ştefan cel Mare 278 
 
Turism: 

Atât municipiul Roman cât mai ales împrejurimile lui oferă numeroase atracţii turistice 
de ordin cultural, istoric, arhitectural şi al naturii. 

Principalele obiective turistice sunt lăcaşurile de cult realizate în perioada medievală. 
De asemenea muzeele reprezintă o carte de vizită pentru municipiul Roman care invită 
iubitorii de istorie, artă şi ştiinţele naturii să se delecteze cu piese de colecţie unice în ţară. 

În faţa Hotelului Roman este amplasat bustul cronicarului Miron Costin chiar pe locul 
în care - în anul 1691 - acesta şi-a găsit tragicul sfârşit. 

Parcul Municipal este - din punct de vedere al diversităţii speciilor dendrologice unic 
în Europa. Din 1994, Parcul oraşului este declarat rezervaţie peisagistică ocrotită de lege. 
În apropierea municipiului Roman (la circa 25 km) se găseşte Hanul Ancuţei, obiectiv 
deopotrivă turistic şi cultural. 
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Posibilităţi de cazare: 
 Hotel Roman *** cu o capacitate totală de 75 de camere, din care 65 de camere duble 

(cu două paturi sau pat dublu) şi 10 apartamente cu aer condiţionat şi jacuzzi.  
 Hotel Mariko Inn *** care dispune de 29 de camere structurate în: camere single, 

camere cu 2 paturi, camere cu 2 paturi + aer condiţionat şi apartament. 
 Parc Multiplex ** cu 8 camere, fiecare cameră fiind dotată cu un pat dublu, televizor, 

aer condiţionat, baie cu duş. Acesta dispune şi de o sală amfiteatru unde se pot organiza 
evenimente precum spectacole muzicale, piese de teatru şi filme cinematografice. 
 
Sănătate: 
    

Paturi in spitale - sector public – număr - 750 
Paturi in creşe - sector public – număr - 50 
Medici - sector public – persoane - 123 
din total: 
             Medici de familie-sector public-persoane - 27 
             Medici - sector privat – persoane – 5 

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN  
  Secţia medicina interna, din care: 90 paturi 
      - compartiment gastroenterologie 10 paturi 
      - compartiment nefrologie 5 paturi 
  Secţia recuperare, medicina fizica si balneologie, din care: 30 paturi 
      - compartiment reumatologie 15 paturi 
 Secţia cardiologie, din care: 30 paturi 
     - compartiment terapie intensiva coronarieni 15 paturi 
  Secţia obstetrica-ginecologie 85 paturi 
  Secţia neonatologie, din care: 50 paturi 
     - compartiment prematuri 7 paturi 
     - compartiment terapie intensiva  5 paturi 
  Secţia chirurgie generala, din care: 60 paturi 
    - compartiment urologie 5 paturi 
    - compartiment neurochirurgie 5 paturi 
    - compartiment chirurgie toracica 5 paturi* 
  Compartiment ORL 20 paturi 
  Compartiment chirurgie si ortopedie infantila 20 paturi 
  Compartiment oftalmologie 20 paturi 
  Secţia ortopedie si traumatologie 35 paturi 
  Secţia ATI 25 paturi 
  Secţia boli infecţioase, din care: 30 paturi 
    - compartiment HIV/SIDA 4 paturi 
  Compartiment pneumologie 20 paturi 
   Secţia endocrinologie, din care: 25 paturi 
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      - compartiment diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice 15 paturi 
   Secţia psihiatrie 50 paturi 
   Secţia oncologie medicala 25 paturi 
   Compartiment dermatovenerologie 22 paturi 
   Secţia neurologie 30 paturi 
   Secţia pediatrie, din care: 85 paturi 
     - compartiment recuperare pediatrica 4 paturi 
     - compartiment terapie intensiva  14 paturi 
    Compartiment Primire Urgente (CPU)  
                                        TOTAL 752 paturi 
- Însoţitori 30 paturi 
- Spitalizare de zi 20 paturi 
- Farmacie   
- Blocuri operatorii  
- Unitate de transfuzie sanguina  
- Sterilizare  
- Laborator analize medicale   
- Laborator radiologie si imagistica medicala  
- Serviciul de anatomie patologica  
- histopatologie  
- citologie  
- prosectura  
- Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament) 
- Centrul de sănătate mintala (CSM)  
- Staţionar de zi 20 locuri 
- Compartiment de prevenire si control al infecţiilor nosocomiale  
- Cabinet diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice  
- Cabinet boli infecţioase  
- Cabinet oncologie medicala  
- Cabinet planificare familiala  
- Cabinet stomatologie (asigura si urgente)  
- Dispensat TBC  
- Cabinete medicale şcolare  
- Cabinet medical şcolar-stomatologie  
- Cabinete medicale - grădiniţe  
  Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialităţile:   
    - medicina interna  
    - cardiologie  
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- ORL  
- oftalmologie  
- chirurgie generala  
- obstetrica ginecologie  
- pediatrie  
- ortopedie si traumatologie  
- neurologie  
- dermatovenerologie  
- chirurgie si ortopedie pediatrica  
- hematologie  
- pneumologie  
- endocrinologie  
- urologie  
- psihiatrie  
- gastroenterologie  
- nefrologie  
- recuperare, medicina fizica si balneologie  
- Fişier informaţii  
- Aparat funcţional  

Laboratoarele deservesc atât paturile cat si ambulatoriul integrat.  
 
 
SERVICII MEDICALE CLINICE – AMBULATORIU DE SPECIALITATE 
 
 

Nr. 
crt. 

Specializarea Adresa cabinetului 

1. Cabinet Medical Chirurgie Generala Str. Tineretului, nr. 28, 
2. Cabinet Medical Dermato-Venerologie Dr Ghiviriga 

Ecaterina 
Str. Tineretului 22-24 

3. Cabinet Medical dr. Maxim Mariana Str. Sucedava, bl. 9, ap. 2 
4. Cabinet Medical Endocrine Dr.Damaschin Viorica Str. Tineretului 22-24 
5. Cabinet Medical Endocrine Dr Gheorghiu Cornelia Str. Tineretului 28 
6. Cabinet Medical Medicina Interna Dr. Harabagiu Irina Str. Tineretului 22-24 
7. Cabinet Medical Dr. Neamtu Alexandrina Str. Tineretului 28 
8. Cabinet Medical Individual dr. Dumitrache Elena Str. Cuza Vodă 58 
9. Cabinet Medical ORL Dr.Coada Aspazia Str. Tineretului 28 
10. Cabinet Medical dr. Bratu Livia Str. Tineretului 28 
11. Cabinet Medical Individual Dr. Movileanu Maria Str. Viitorului 15 
12. Cabinet Medical Individual Pediatrie dr. Nazaretian 

Daniela 
Str Cuza Vodă 58 

13. Cabinet Medical de Pediatrie dr.Tunduc Nicolae Str. Tineretului 22-24 
14. Cabinet Pneumologie Dr. Ciubotaru Silvia Str. Cuza Vodă 58 
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15. Cabinet Medical dr.Talasman Adriana Corina Str. Tineretului 28 
16. Cabinet Medical Individual dr. Bostina Petre Str. Rahovei, bl. 7, ap. 16 
17. SC Sante dr. Buburuzan SNC Str. Libertăţii, bl. 8, ap. 1 
18. Cabinet Medical Dr.Bujor Elena Str. Tineretului 22-24 

 
 SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU 
 

Nr. 
crt. 

Organizaţia Adresa 

1. CENTRUL DIACEZAN CARITAS Roman Str.Griviţei nr.1 
2. ASOCIATIA DE FEMEI MINERVA Roman B-dul Republicii nr.1-3 

 
 SERVICII MEDICALE PARACLINICE  
 

Nr. 
Crt. 

Denumire laborator Adresa 

1. SC MEDIROM SRL Str. Piaţa Roman Vodă, nr. 5 
2. CABINET MEDICAL DR.BRATU 

LIVIA 
Str. Tineretului, nr. 28 

3. CABINET MEDICAL ENDOCR. DR. 
GHEORGHIU CORNELIA 

Str. Tineretului, nr. 28 

4. CABINET MEDICAL ENDOCR. 
DR.DAMASCHIN VIORICA 

Str. Tineretului, nr 28 

5. CMI SORLESCU NATALIA Str. P-ta Roman Vodă, nr. 5 
6. CMI GORODEA ARTEMIS LIANA Str. Anton Pann, nr, 20 
7. CLINICA MEDICAL TEST Str. Cuza Vodă, nr. 58 
8. LABORATOR Str. Tineretului 

 
            LABORATOARE TEHNICA DENTARA  
 

Nr. 
crt. 

Denumire Laborator Adresa 

1. PRIGOREANU ŞTEFAN Str. Anton Pann, Nr. 20 
2. MURARU CĂTĂLIN Str. Ion Creangă, Bl. 10 

 
           CABINETE MEDICALE DE MEDICINĂ DE FAMILIE  
 

Nr. 
crt. 

Nume Cabinet Medical Adresa Cabinetului Medical 

1. Alexandru Antoneta-Monica Loc. Roman, Nr. 5 
2. Amza Iuliana Loc. Roman, Str. Anton Pann, Nr. 20 
3. Arama Elena Loc. Roman, Str. P-ta Roman-Vodă, Nr. 5 
4. Barca Violeta Loc. Roman, Str. P-ta Roman-Vodă, Nr. 5 
5 Bondoc Stefania-Mihaela Loc. Roman, Str. P-ta Roman-Vodă, Nr. 5 
6 Bora Iulia Loc. Roman, Str. P-ta Roman-Vodă, Nr. 5 
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7. Borda Elena Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 100 
8. Bostan Carmen-Ionela Loc. Roman, Str. Anton Pann, Nr. 20 
9. Capsa Roxana-Gabriela Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 1 
10. Chiriac Cornelia Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 100 
11. Chitimus Elena Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 1 
12. Cristea Gigia Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 1 
13. Dominte Dorina Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 100 
14. Feraru Mariana Loc. Roman, Nr. 271 
15. Gherca Marioara Loc. Roman, Str. Piaţa Roman Vodă, Nr. 5 
16. Ghinea Lidia Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 1 
17. Gora Ana-Luiza Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 100 
18. Gorodea Artemis-Liana-Evelina Loc. Roman, Str. Anton Pann, Nr. 20 
19. Hotaranu Petronela-Roxana Loc. Roman, Str. Cuza-Vodă, Nr. 58 
20. Ilie Patricia-Irina Loc. Roman, Str. Mihai Eminescu, Nr. 2 
21. Lichiardopol Mariana Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 100 
22. Mainea Doina Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 100 
23. Marian Carmen Loc. Roman, Nr. 2 

24. Neculau Elena Loc. Roman, Str. Tudor Vladimirescu, Bl. 
13, Ap. 62 

25. Paraschivescu Cristian Loc. Roman, Str. P-ta Roman-Vodă, Nr. 5 
26. Pascal Valerica Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 1 
27. Pisica Florian Loc. Roman, Str. Mihai Eminescu, Nr. 2 
28. Raciula Simona Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 100 
29. Sc Biosan Srl Loc. Roman, Nr. 13, Ap. 15 
30. Sorlescu Natalia Loc. Roman, Str. P-ta Roman-Vodă, Nr. 5 
31. Tataru Maria Loc. Roman, Str. Bogdan Dragoş, Nr. 1 
32. Volcinschi Valy Loc. Roman, Str. Roman Vodă, Nr. 45 

 
CABINETE STOMATOLOGICE 
 

Nr. 
crt. 

Cabinet Adresa 

1. Cabinet Stomatologic Dr. Ursaru Elena Dumbrava Roşie 9 
2. Cabinet Medical Dr. Bombea Ileana-Oltea Dumbrava Roşie 9 
3. Cabinet Stomatologic C6 Constantinescu Elena Dumbrava Roşie 35 
4. Cabinet Stomatologic Dr. Constantinescu Sanda Dumbrava Roşie 9 
5. Cabinet Medical Dr. Dascalu Mihaela Dumbrava Roşie 9 
6. Cabinet Stomatologic Dr. Enea Manuela Dumbrava Roşie 9 
7. Cabinet Stomatologic Dr. Leahu Alina-Smarandita Dumbrava Roşie 35 
8. Cabinet Stomatologic Dr. Leahu Cornelia-Ioana Dumbrava Roşie 9 
9. Cabinet Medical Dr. Leahu Ion Dumbrava Roşie 9 
10. Cabinet Medical Dr. Lesovschi Constanta Dumbrava Roşie 9 
11. Cabinet Stomatologic Dr. Lesovschi Razvan Roman Muşat bl. 5 ap. 1 
12. Cabinet Stomatologic Dr. Mitru Mirela-Elena Libertăţii bl.6 ap.1 
13. Cabinet Medical Dr. Munjiu Vasile Dumbrava Roşie 9  
14. Cabinet Stomatologic Dr. Neagu Floarea Dumbrava Roşie 9 
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15. Cabinet Medical Dr. Patrascu Mariana Dumbrava Roşie 9 
16.. Cabinet Medical Dr. Pavelescu Florin Dumbrava Roşie 9 
17. Cabinet Medical Dr. Pavelescu Rodica Dumbrava Roşie 9 
18. Cabinet Stomatologic Charisma Dent Maramureş  33 
19. Cabinet Stomatologic Dr. Popa Claudia Dumbrava Roşie 9 
20. Cabinet Medical Dr. Prajescu Clementina Dumbrava Roşie 35 
21. Sante Dr. Buburuzan S.N.C. 1 Mai 33 
22. Cabinet Stomatologic Dr. Serban Aurora-

Alexandra 
Libertăţii, bl.8 ap. 1 

23. S.C.Hemis Dent S.R.L. Ec. Teodoroiu, bl. 2 A, ap. 75 
 
           FARMACII 
 

Nr. 
Crt. 

Farmacii Adresa 

1. FARMACIA SF.MARIA STR. BOGDAN DRAGOŞ nr. 18BIS ROMAN 
2. FARM ROM IMPEX S.R.L. STR. CUZA VODĂ nr. 58 ROMAN 
3. IRISFARM MEDICAL S.R.L. STR. TINERETULUI nr. 15 ROMAN 
4. ALCRA PHARM S.R.L. STR. VLADIMIRESCU TUDOR bl. 13A ap. 1 

ROMAN 
5. BIOSGAMMA S.R.L. STR. RAHOVEI nr. 3 ROMAN 
6. ARTEMIS I STR. TITULESCU NICOLAE nr. 16 ROMAN 
7. BELLA DONNA S.R.L. STR. CUZA VODĂ bl. 21 ap. 1 ROMAN 
8. ECOFARM S.R.L. STR. SMIRODAVA bl. 11 ap. 24 ROMAN 
9. ARUNCUS S.R.L. STR. ŞTEFAN CEL MARE bl. M10 ROMAN 
10. CAPRICORN COM S.R.L. STR. MIHAI VITEAZU nr. 1 ROMAN 
11. FARMACIA HYGEEA S.R.L. STR. MUŞAT ROMAN nr. 17 et PARTER ROMAN 
12. FARMACIA MINA S.R.L. STR. SUCEDAVA nr. 21 ap. 74 ROMAN 
13. DROPS FARM S.R.L. STR. BOGDAN DRAGOŞ bl. 5 ap. 62 ROMAN 
14. ASCO 98 S.R.L. STR. ŞTEFAN CEL MARE bl. 7 ROMAN 
15. FARMACIA NR. 32 STR. TITULESCU NICOLAE bl. 7 ROMAN 
16. ORCHIS MED FARMA STR. VLADIMIRESCU TUDOR nr. 4 ROMAN 
17. SANTE FARM S.R.L. STR. SUCEDAVA nr. 21 ap. 39 ROMAN 
18. GALENICA S.R.L. STR. RAHOVEI nr. 3 ROMAN 
19. FARMACIA ETELKA S.R.L. STR. RAHOVEI bl. 8 ap. 51 ROMAN 
20. ROMFARM S.R.L. STR. CUZA VODĂ nr. 10 ROMAN 
21. PLUTO S.R.L. STR. SUCEDAVA nr. 127 ROMAN 
22. BURA ADRIAN STR. PRIMĂVERII nr. 15 ROMAN 
23. A&B PHARM CORPORATION 

S.R.L. 
STR. BOBDAN DRAGOS, 18BIS 

24. ALPHARMA S.R.L. STR. BOGDAN DRAGOS, 1A 
25. S.C. STEJARA S.R.L STR. SMIRODAVA, BL. 43, SC. C, AP. 31 
26. FARMACIA HEPITES  STR. MIHAI EMINESCU 46/PART 
27. HERMES PHARMA STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 11 PARTER 
28. MICROPHARMA STR. DOBROGEANU GHEREA, -, 6, 23 
29. SC MELA CRIS FARM SRL STR. DOBROGEANU GHEREA, -, 6, 23 
30. SC LORIFARM SRL STR. ANTON PANN, BL. 14, AP. 54 
31. SC PHARMALINE SRL STR. MIHAI VITEAZUL 71 
32. SC ROXY FARM SRL STR. SMIRODAVA 6/42 
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       ASISTENŢA SOCIALĂ 
Consiliul Local şi Primarul Municipiului Roman, ca autorităţi publice locale, au datoria de a 
crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale. Pentru aceasta 
municipalitatea dispune de structuri specializate concretizate în Direcţia de Asistentă 
Socială care urmăreşte realizarea la nivel local a măsurilor de asistenţă socială în domeniul 
protecţiei sociale prin compartimente specializate:  
 
         AUTORITATE TUTELARA 

Atribuţii  – in aplicarea H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri 
pentru combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul – deserveşte publicul 
conform programului stabilit de conducătorul direcţiei, îndeplineşte şi alte sarcini 
încredinţate de conducerea Primăriei; 
        - în aplicarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata; 
        - în aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 
        - în aplicarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
ale prevederilor Codului familiei si alte acte normative privind protecţia copilului, a 
standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protecţiei 
copilului; 
 
         COMPARTIMENT PRESTATII SOCIALE 

Atribuţii:- in aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările si completările ulterioare si ale H.G. nr. 1010/2006 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat; 
 - in aplicarea prevederilor Legii nr. 321/2000 privind acordarea gratuita de lapte praf 
pentru copii cu vârste cuprinse intre 0 – 12 luni; 
 - in aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei in vederea 
creşterii copilului; 
 
        COMPARTIMENT ALOCATII 

Atribuţii:- in aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 105/2003 privind alocaţia familiala 
complementara si Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala, cu completările 
ulterioare; 
 
        CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 

 
Atribuţii:- in aplicarea Legii nr. 208/1997 privind cantina de ajutor social, primirea 

cererilor si actelor doveditoare pentru a acordarea raţiilor la cantina, întocmirea 
documentaţiilor privind acordarea raţiilor de mâncare, prepararea hranei pentru beneficiari. 
 
 CASA SPERANTEI – adăpost in regim de urgenta, pentru persoanele aflate in 
situaţie de dificultate,victime ale violentei familiale, etc. 
 
 CASA VARSTNICULUI –  centru de zi, activitate de loisir pentru pensionari; 
CENTRUL MUNICIPAL DE ACTIUNE SOCIALA PENTRU BATRANI – activităţi 
de îngrijire la domiciliu, a persoanelor vârstnice, aflate in situaţie de criza, maternaj. 
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MASS-MEDIA 
           TELEVIZIUNI 
 
Nr.  
crt. 

Denumire Adresă 

1. CNS ROMAN Str. Nicolae Titulescu, Bl. 14 
2. ROM TV Piaţa Roman Vodă, nr. 5, parter 
3. TeleM Roman Piaţa Roman Vodă, nr. 5, parter 
4. 1 TV NEAMŢ Str. Tineretului, nr. 24 
5. ISP Topll SRL Str. Ştefan cel Mare, nr.13 
 
          RADIO 
 
Nr.  
crt. 

Denumire Adresă 

1. Radio Nord-Est – Roman Pietonal Stefan cel Mare, Bloc 
M7, Parter I 

2. Radio Terra  Piatra Neamţ cu licenţă în Roman 

 
          PRESĂ LOCALĂ 
 
Nr. Crt. Denumire Adresă 
1. Monitorul de Neamţ şi Roman Str. Cuza Vodă, Bl. 4, Ap. 12, parter 
2. Ziarul de Roman Pietonal Stefan cel Mare, Bloc M7, 

Parter I 
3. Cronica Romanului Str.Alexandru cel Bun nr.5 
4. Melidonium Str.Nicolae Titulescu, nr.5 
5. Clepsidra Str.Roman Muşat, nr.1 
 
 VII. PRINCIPALELE MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE ŞI  
SPORTIVE TRADIŢIONALE, CU ORGANIZARE ANUALĂ 
 
Manifestări cultural artistice şi sportive tradiţionale 
MUNICIPIUL ROMAN 
 

 Gala presei 
 Gala sportului romaşcan 
 Gala culturii romaşcane 
 Între Dragobete şi Mărţişor – Tradiţie şi Legendă 
 Trofeul Roman Vodă  Muşat la fotbal 
 Trofeul Roman Vodă Muşat la handbal 
 Cupa municipiului Roman la şah 
 Cupa municipiului Roman la tenis 
 Atestarea documentară a oraşului – 30 martie 
 Sfintele Sărbători de Paşti - spectacol 
 Zilele Bibliotecii „George Radu Melidon” 
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 Zilele municipiului Roman : 16 – 21 mai 
 Ziua muzeelor 
 Serile estivale romaşcane 
 Vacanţele muzicale la Roman 
 Bâlciul romaşcan 
 Sărbătoarea berii 
 Târgul meşterilor populari 
 Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice 
 Zilele toamnei 
 Celebrarea a 50 ani de căsătorie  
 Carnavalul de Crăciun 
 Spectacol de Revelion 

 
  VIII.  ACTIVITATEA ECONOMICĂ, SERVICII 
   TOP 50 firme din Roman după CIFRA de AFACERI 
 

     Denumire              Orc        Activitate principala 
INTERAMAL 
GROUP 
DISTRIBUTION 
S.R.L. J27/682 din 12/04/1994 Comerţ cu ridicata al băuturilor 
SUINPROD S.A. J27/155 din 04/03/1991 Creşterea porcinelor 
SORTEM COM 
S.R.L. J27/432 din 05/08/1997 Intermedieri in comerţul cu mobila; 
CERSANIT 
ROMANIA S.A. J27/1 din 03/01/1991 

Fabricarea de obiecte sanitare din 
ceramica; 

MARSAT S.A. J27/553 din 23/05/1991 
Activităţi de servicii anexe 
agriculturii; gradina 

E 85 IMPEX S.R.L. J27/1713 din 12/10/1994 
Construcţii de autostrăzi, drumuri, 
aerodroame; 

GECIAN PROD 
S.R.L. J27/361 din 03/07/1997 Comerţ cu amânuntul; 
SYNTAX S.R.L. J27/522 din 17/05/1991 Alte activităţi  legate de informatica 
ROMANA PROD 
S.R.L. J27/315 din 04/09/2000 

Fabricarea produselor din cacao, a 
ciocolatei  si 

IMROM S.A. J27/1940 din 16/12/1991 
Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice, 

GRUP LEMN S.R.L. J27/403 din 05/10/2001 
Tăierea si rindeluirea lemnului; 
impregnarea lemnului; 

UMARO S.A. J27/2 din 08/01/1991 Fabricarea de maşini-unelte; 

CAREMIL S.R.L. J27/1218 din 19/10/2006 
Fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte;  

PADOVA COM 
S.R.L. J27/546 din 14/10/1997 

Comerţ cu ridicata al materialului 
lemnos; 

PETROTUB 
IZOTEROM S.A. J27/1265 din 18/07/1994 

Lucrări de izolaţii si protecţie 
anticoroziva 

SMIRODAVA S.A. J27/24 din 22/01/1991 
Fabricarea de pulovere, veste si 
articole similare; 
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ULTRA TOTAL 
INVEST S.R.L. J27/424 din 20/10/1998 

Comerţ cu amânuntul in magazine 
nespecializate; 

PLASTIDRUM 
FILIALA ROMAN 
S.R.L. J27/792 din 06/07/2006 

Construcţii de autostrăzi, drumuri, 
aerodroame; 

MORARIT 
PANIFICATIE 
ROMAN S.A. J27/86 din 13/02/1991 Fabricarea produselor de morărit 
ACVASERV S.R.L. J27/1468 din 25/10/2004 Captarea, tratarea si distribuţia apei 
TERMOPLAST 
S.R.L. J27/544 din 22/05/1991 

Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru 

DAL & TRADE CO 
S.R.L. J27/1641 din 29/10/1991 Comerţ cu ridicata al băuturilor 
RELEN COM 
IMPORT EXPORT 
SRL J27/452 din 14/12/2000 

Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte  

AYA M.G. S.R.L. J27/378 din 23/02/2005 
Comerţ cu amânuntul in magazine 
nespecializate; 

VALMIR 
PRODUCTION 
S.R.L. J27/143 din 14/05/1999 

Tăierea si rindeluirea lemnului; 
impregnarea lemnului; 

ELEROM S.A. J27/299 din 08/02/1993 
Producţia de motoare, generatoare si 
transformatoarelor; 

ENRICO PROD 
COM S.R.L. J27/583 din 27/05/1991 Transporturi rutiere de mărfuri; 
OCCIDENTAL 
CONSTRUCT S.R.L. J27/941 din 23/05/1994 

Construcţii de clădiri şi lucrări de 
geniu 

UNIVERSAL 
PROIECT SRL J27/1671 din 04/11/1991 Fabricarea de maşini-unelte; 
MARCEL 
TRADING S.R.L. J27/834 din 23/05/2005 

Comerţ cu amânuntul al cărnii si al 
produselor din carne; 

MARCOM IMPEX 
SRL J27/2215 din 27/11/1992 

Comerţ cu amânuntul al carburanţilor 
pentru autovehicule; 

ODLO ROMANIA 
S.R.L. J27/330 din 11/03/2003 

Fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte; 

SEMPRE DRITTO 
TOUR S.R.L. J27/778 din 03/06/2003 Alte transporturi terestre de călatori; 
MAMVRI IMPEX 
S.R.L. J27/520 din 08/04/2003 Silvicultura si exploatare forestieră; 
PRODMAN S.R.L. J27/1565 din 20/09/1994 Depozitări; 

BRILIANT S.R.L. J27/91 din 26/01/2004 
Comerţ cu amânuntul al carburanţilor 
pentru autovehicule; 

SIMIAL S.R.L. J27/293 din 14/06/2002 
Comerţ cu ridicata nespecializat de 
produse alimentare; 

METEX S.A. J27/49 din 30/01/1991 
Închirierea si subînchirierea bunurilor 
imobiliare 

STRUD 
CONSTRUCT S.R.L. J27/1031 din 06/09/2006 

Construcţii de clădiri si lucrări de 
geniu; 

 
 
 
 



 

 25

 
ABIES 
PRELUCRAREA 
LEMNULUI S.R.L. J27/241 din 14/05/2002 

Tăierea si rindeluirea lemnului; 
impregnarea lemnului; 

ITAL SALCRIS SRL J27/215 din 30/04/2002 
Comerţ cu ridicata al cărnii si 
produselor din carne; 

VALDAN SRL J27/253 din 25/02/2003 
Comerţ cu amănuntul prin standuri si 
pieţe; 

VLANDA 
COMPANY S.R.L. J27/146 din 02/04/1998 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare 

HIDROTERM S.A. J27/399 din 24/05/1996 
Lucrări de izolaţii si protecţie 
anticoroziva 

NEMASE 
COMPROD S.R.L. J27/2563 din 29/12/1994 Hoteluri 
PAGI G & P SRL J27/331 din 11/08/1998 Operaţiuni de mecanica generala 
MONDOSILVA 
S.R.L. J27/288 din 07/07/1998 Silvicultura si exploatare forestiera 
TUROAG S.A. J27/227 din 19/03/1991 Hoteluri 
AAM COM GRUP 
S.R.L. J27/703 din 03/12/2002 

Comerţ cu ridicata al aparatelor 
electrice si de u 

 
     Sistemul bancar: 
      Intr-o societate democratică, dezvoltarea liberă a sistemului bancar reprezintă un 
element democratic puternic. In acest spirit, la Roman  funcţionează sucursale, agenţii ale 
principalelor bănci de stat şi private. 

- Banca Comercială Română 
- B.R.D. - Groupe Societe Generale 
- Bancpost 
- Raiffeisen Bank 
- Banca Transilvania 
- Banca Comercială Carpatica 
- Volksbank România 
- Citibank 
- Unicredit Ţiriac Bank 
- Alpha Bank 
- Banca Românească 
- OTP Bank 
- ING Bank 
- Piraeus Bank 
- CEC Agenţia Roman 

   Societăţi de asigurări ale căror filiale îşi desfăşoară activitatea în municipiul Roman: 
 - Asigurare Românească Asirom 
- Asigurare – Reasigurare Astra 
-  Allianz Ţiriac Asigurări 
-  Ardaf S.A. 
- Asigurări Transilvania 
- Carpatica Asig. S.A. 
- ING Asigurări de Viaţă S.A 
- Omniasig 
- Unita 
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 Societăţi prestatoare de servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local al  
Municipiului Roman: 
 -   S.C. ACVASERV S.R.L.:    prestări servicii apă - canal 
 - S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV. S.A.: administrarea fond locativ închiriere, 
subînchiriere bunuri, administrare cimitir uman, administrare baie comunală, administrare 
groapa de gunoi. 

În municipiul Roman comerţul este reprezentat de societăţi comerciale româneşti şi 
internaţionale, după cum urmează: 

- Hypermarket Kaufland 
- Supermarket Plus 
- Hypermarket Dedeman 
- Penny Market 
- Magazine Altex Megastore  
- Supermarket Flanco 
- Magazin Deichmann 
- Supermarket Fidelio 
- Supermarket Aya şi Ayalalta 
- Supermarket Marcel 
 

 IX. PATRIMONIUL PUBLIC ŞI PRIVAT  
 

 Patrimoniul unităţii administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi 
imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi 
drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 
          Domeniul public al Municipiului Roman cuprinde: 
- străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, târguri şi oboare publice, stadion şi zone de    
   agrement; 
                - sisteme de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă şi de canalizare; 
               - sistemul de transport public local; 
               - cimitirele orăşeneşti, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate de interes    
    naţional); 
               - locuinţele sociale; 
               - terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes  
    local; 
               - adăposturi de protecţie civilă; 
           Domeniul privat al Municipiului Roman este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea 
municipiului şi care nu fac parte din domeniul public 
 
 X. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA ŞI ADMINISTRAREA BUNURILOR  
     PATRIMONIULUI LOCALITĂŢII 
 

    Bunurile din domeniul public al municipiului nu pot fi înstrăinate, ci numai date 
spre administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii. Consiliul Local hotărăşte 
ca bunurile ce aparţin domeniului public de interes local să fie date în administrarea regiilor 
autonome şi instituţiilor, să fie concesionate ori închiriate.  

   Consiliul Local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor care fac 
parte din domeniul privat de interes local în condiţiile legii. Consiliul Local poate da în 
folosinţa gratuită , pe termen limitat, imobile din patrimoniul municipiului societăţilor şi  
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instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în 

scopul îndeplinirii unor activităţi care satisfac cerinţele cetăţenilor din municipiu. 
   Închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului se aprobă, prin hotărâre a 

Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura să asigure 
exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 

   Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau 
juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.   

   Concesionarea sau închirierea bunurilor publice se face prin licitaţie publică, în 
condiţiile legii. 

    Sumele încasate din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publică vin, 
după caz, venit la bugetul de stat sau bugetele locale . 

    Administrarea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului: 
    Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună 

de acesta, în condiţiile actului prin care i s-a dat bunul în administrare. Dreptul de 
administrare va putea fi revocat numai dacă titularul nu îşi exercită drepturile sau nu îşi 
execută obligaţiile născute din actul de transmitere. In litigiile privitoare la dreptul de 
administrare, în instanţă titularul acestui drept va sta în nume propriu. In litigiile privitoare 
la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia de a 
arata instanţei cine este titularul dreptului de proprietate , potrivit prevederilor Codului de 
procedura civila . Titularul dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru 
prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea 
acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare . 

  Servituţile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în care 
acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile .  
 
   XI. NUMĂRUL ŞI STRUCTURA POLITICĂ A MEMBRILOR 
CONSILIULUI   LOCAL 
 
       Consiliul Local al Municipiului Roman este constituit din 21 consilieri (8 membrii 
P.D.-L., 7 membrii P.S.D., 5 membrii P.N.L. şi 1 membru P.N.D.C.) care îşi desfăşoară 
activitatea în 5 comisii de specialitate, după cum urmează: 
  

 Comisia  pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului 
 Comisia pentru Buget - Finanţe  
 Comisia pentru Administraţia Publică Locală, Sport şi Turism 
 Comisia pentru Cultură, Culte, Sănătate , Învăţământ şi Tineret  
 Comisia Juridică 

 
  XII - REGULAMENT 
           Privind modul de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului 
Roman 
 
 Art. 1 Titlul de „Cetăţean de Onoare” poate fi acordat personalităţilor care s-au 
remarcat în mod deosebit în ceea ce priveşte emanciparea materială şi spirituală a 
municipiului nostru, precum şi personalităţilor care, prin întreaga lor activitate (ştiinţifică, 
culturală, sportivă, politică, diplomatică) din ţară şi din străinătate,  constituie o mândrie 
pentru urbea noastră. Titlul se poate acorda atât persoanelor în viaţă, cât şi post-mortem.  
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 Art. 2 Titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman se acordă cu prilejul 
„Zilelor Municipiului Roman”. 
 Art. 3 Propunerile de candidaturi pentru titlul de „Cetăţean de Onoare” vor fi 
înaintate Comisiei pentru cultură, culte – sănătate, învăţământ şi tineret, care va întocmi 
pentru cei îndreptăţiţi, proiectul de hotărâre în baza analizei documentaţiei scrise şi 
argumentate, a constatării veridicităţii acesteia, documentaţie ce va fi depusă în prealabil 
pentru cel în cauză de către propunător. 
 Art. 4 La acordarea acestui titlu, orientativ, se va ţine cont şi de următoarele criterii: 

- Contribuţie directă la emanciparea materială şi spirituală a municipiului. 
- Activitate pe linie profesională desfăşurată la locurile de muncă unde şi-a desfăşurat 

activităţile. 
- Moralitate cetăţenească neîndoielnică, receptată ca atare de către majoritatea 

romaşcanilor. 
- Autor de opere autentice publicate la nivel naţional/internaţional îndeosebi cele cu 

privire la zona Romanului. 
- Contribuţie directă la promovarea imaginii Romanului în ţară şi în lume. 
- Creator de instituţii ale municipiului. 
- Premii obţinute la nivel naţional/internaţional. 
- Brevete de invenţii şi inovaţii recunoscute. 
- Titluri universitare obţinute de-a lungul activităţii sale. 

 - Fapte de bravură personală deosebită, în timp de pace sau război, atestate 
documentar. 
 Art. 5  Laureatul cu titlul de „Cetăţean de Onoare” va fi recompensat prin: 

- Diplomă cu titulatura de „Cetăţean de Onoare”, plachetă cu conţinut adecvat, un 
premiu în valoare de 2500 lei. 

- Scutirea plăţii impozitului pe clădirea ce reprezintă locuinţa de domiciliu şi terenului 
aferent acesteia pe durata vieţii titularului acestei distincţii. 

- În sediul Primăriei Municipiului Roman vor fi expuse portretele tuturor „Cetăţenilor 
de Onoare”. 

- Numele laureaţilor vor fi trecute în „Cartea de Aur”  a municipiului , iar fotografiile 
lor şi câteva succinte consideraţii biografice vor fi păstrate într-un album. 
 Art. 6  Diplomele şi alte onoruri vor fi înmânate de către Primarul municipiului, 
direct laureaţilor în viaţă şi numai în cazuri excepţionale prin procură. Pentru cei decoraţi 
post-mortem, acestea vor fi înmânate rudelor celor mai apropriate, colaboratorilor celor mai 
fideli ori instituţiilor ce le-au perpetuat memoria. 
 Art. 7  Cheltuielile ocazionate de decernarea titlului de „Cetăţean de Onoare” a 
municipiului Roman vor fi suportate din sumele prevăzute în bugetul Consiluilui Local. 
 Art. 8  Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 29.01.2001. 
 
       XIII. PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA VIAŢA POLITICĂ, 
ECONOMICĂ,SOCIALĂ ŞI CULTURAL-SPORTIVĂ 
 
         Cetăţenii Municipiului Roman au dreptul de a participa la viaţa politică, economică 
socială şi cultural-sportivă. Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa municipiului sunt 
exercitate în mod democratic prin următoarele instrumente: 

 referendum local 
 adunare populara 
 petiţii 
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 iniţiative 
 audienţe 
 consultări 

      În conformitate cu Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-
teritoriale şi subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor pot fi supuse aprobării 
locuitorilor, prin referendum local. 

      Problemele supuse referendumului local se stabilesc de Consiliul Local, după 
caz, la propunerea Primarului. 
      Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin «DA» sau «NU» asupra problemei 

supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul 
unităţii administrativ teritoriale respective . 

       
 XIV.  RELAŢII EXTERNE ŞI ASOCIEREA LOCALITĂŢII 
 

Înfrăţirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relaţii cu oraşe din alte ţări prin 
care se realizează schimburi şi cooperări internaţionale. În momentul de faţă, autorităţile 
administraţiei publice locale întreprind demersurile legale pentru înfrăţirea municipiului 
Roman cu mai multe localităţi din Europa. 

Municipiul  Roman este membru în Asociaţia Municipiilor din România şi face parte 
din Agenţia de Dezvoltare Nord-Est. 
 
 XV. – ATRIBUIREA SAU SCHIMBAREA DE DENUMIRI  
 

 Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru Municipiul Roman se poate face prin 
hotărâre a Consiliului Local, conform Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002. 
 Executivul Local asigură menţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor 
existente pe raza administrativ teritorială a municipiului Roman. 
  
 XVI. – SIMBOLURILE SPECIFICE ALE MUNICIPIULUI ROMAN 
 

   A.STEMA MUNICIPIULUI ROMAN (conform anexei C)  
 Stema municipiului Roman a fost aprobată prin H.C.L. nr. 177/15.12.2008 şi a fost 
avizată de către Comisia Specială Judeţeană Neamţ, conform normelor tehnice impuse de 
către Comisia de Heraldică. 
 
 B.DRAPELUL MUNICIPIULUI ROMAN (conform anexei D, iniţiator Primarul 
Municipiului Roman – Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu) 

Stema şi drapelul municipiului Roman se expun şi se arborează la sediul Primăriei, in 
instituţiile publice şi societăţile comerciale din subordine, precum şi în alte locuri, cu 
aprobarea Primarului. 

 
 C.IMNUL MUNICIPIULUI ROMAN (conform anexei E, muzică - prof. Trifan 
Ovidiu şi prof. Vanzariuc Viorel, versuri – Primar Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu şi înv. 
Mariana Levărdă, interpretare Corul Institutului Teologic Franciscan).  
 
 
 
 



 

 30

   
 XVII. - ALTE ACTIVITĂŢI CIVICE 

 Acordarea diplomei de  „CETĂŢEAN RESPONSABIL AL MUNICIPIULUI” 
ROMAN, tinerilor care împlinesc 18 ani. 
 

 Plantarea unui pom cu prilejul oficierii căsătoriei la Starea Civilă de către tinerii 
căsătoriţi.  

 Amplasarea unui lacăt personalizat cu numele tinerilor căsătoriţi într-o locaţie special 
amenajată de către Primărie (cu aruncarea cheii) astfel încât să fie simbolizată trăinicia 
căsătoriei.   
 

Prezentul Statut poate fi modificat sau completat ulterior prin hotărâre a Consiliului 
Local. Statutul Municipiului Roman conţine următoarele anexe:  

 Planul cadastral al municipiului Roman – anexa A 
 Reţeaua stradală a municipiului Roman – anexa B 
 Stema municipiului Roman – anexa C 
 Drapelul municipiului Roman – anexa D 
 Imnul municipiului Roman – anexa E  

 
 


