
A fost un an special, în care am sărbătorit împreună Centenarul. Am participat împreună la 
numeroase activități cultural-artistice, pentru toate vârstele, iar pe linie administrativă ne-am 
străduit să depunem cât mai multe proiecte pentru accesarea de fonduri europene, rodul acestora 
urmând să se vadă în următorii ani. Vă invit să încheiem anul 2018 tot împreună, la petrecerea de 
Revelion pe care o organizăm în centrul orașului, la trecerea dintre ani. Avem invitați speciali și 
cred că reușim, din nou, să aducem în fața dumneavoastră artiști de talie națională, în premieră la 
Roman. Cu prețuire, 

 Lucian Micu, Primarul municipiului Roman

Până pe 13 ianuarie, în Piața Roman Vodă, funcționează un patinoar în aer liber. Investiția 
este realizată printr-un parteneriat public-privat, cheltuiala suportată de administrația publică 
locală fi ind cea pentru asigurarea furnizării energiei electrice.

Patinoarul Roman funcționează zilnic, între orele 10.00 și 22.00. Firma care a amenajat 
patinoarul pune la dispoziția cetățenilor 165 de perechi de patine. Zilnic, se vor asigura șase 
sesiuni de acces pe patinoar, fi ecare cu o durată de 90 de minute, prețul de intrare fi ind de 
10 lei. Taxa de închiriere a patinelor este de 10 lei. În imediata vecinătate a patinoarului este 
amenajat și un spațiu de unde cetățenii pot să cumpere băuturi calde.

Zilnic, între orele 10.00 și 12.00, copiii cu vârsta de până la 14 ani au accesul gratuit pe 
patinoar. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2018, copiii cu vârsta de până la 14 ani vor 
avea accesul gratuit la patinoar în intervalul 10.00 – 16.00.

Caleașca lui Moș Crăciun ajunge și în acest an în Roman, pentru a le aduce bucurii copiilor cuminți 
din toate cartierele orașului. Aproximativ 1.000 de pachete cu cadouri vor fi  împărțite de Moș Crăciun pe 
24 decembrie 2018, începând cu ora 09.30.

Ca-n fi ecare an, Moș Crăciun a stabilit și traseul pe care-l va parcurge, pentru a ajunge la cât mai mulți 
copii și va opri în următoarele zone: Cartier ANL Vasile Lupu – Cartier Favorit (parcare Stadion – Școala 
Roman Mușat) - Zona Tic-Tac - Bancpost (parcarea din faţă) - Cartier Danubiana (Calul Bălan) - Str. 
Anton Pann (intersecția cu Str. Mihai Viteazu – Școala Calistrat Hogaș) - Aleea Revoluţiei (micropiaţă) - 
Cartier Nicolae Bălcescu (Școala Carol I) - B-dul. Republicii (parcare vis-a-vis de Abator) - Str. Smirodava 
(Piaţa Mică) - Str. Bogdan Dragoş (părculeţ vis-a-vis de Poliţie) - Casa de Cultură (la Statuie).

Patinoarul Roman, în Piața Roman Vodă

Caleașca lui Moș Crăciun ajunge la Roman pe 24 decembrie

Primăria municipiului Roman aduce 
la cunoștința romașcanilor faptul că, 
începând din luna noiembrie 2018, a 
devenit activă aplicația mobilă pentru 
sesizări, aceasta putând fi  descărcată 
și utilizată de toți cei care dețin un 
dispozitiv inteligent cu sistem de operare 
Android sau IOS. Aplicația de semnalare a 
problemelor din oraș se numește „pentru 
Roman”, dar ea poate fi  identifi cată în 
magazinul de aplicații și prin căutarea 
cuvintelor „Primăria municipiului Roman”.
Aplicația este dezvoltată de o fi rmă 
specializată în domeniu, care a oferit 
servicii similare și altor localități, precum 
Deva, Cluj Napoca sau sector 3 București. 
Soft ul aplicației „pentru Roman” a fost 
testat de către membrii echipei din Primăria 
municipiului Roman, însă cetățenii care 
constată că există defi ciențe pot comunica 

administrației locale acest lucru, pentru a 
perfecționa comunicarea cu autoritățile 
și pentru ca problemele semnalate să fi e 
rezolvate în cel mai scurt timp.

Odată descărcată aplicația „pentru 
Roman” pe telefonul mobil, utilizatorii 
trebuie să-și introducă datele de 
identifi care, cu recomandarea ca adresa 
de e-mail folosită să fi e una validă, pentru 
că pe aceasta vor primi, în timp real, toate 
notifi cările și eventualele clarifi cări asupra 
stadiului de rezolvare a sesizării. Este în 
mod obligatoriu ca cetățenii ce folosesc 
aplicație să bifeze faptul că sunt de acord 
cu termenii de utilizare a soft ului, de aceea 
este foarte bine ca utilizatorii să citească 
această secțiune. O sesizare se poate face 
accesând „sesizare nouă”, iar în secțiunea 
„sesizările mele” se regăsesc informații 
legate de stadiul de rezolvare a problemei 

semnalate. Pentru orice sesizare nouă, la 
descrierea situației se pot atașa și maxim 
trei fotografi i, dar și locul exact unde este 
identifi cată respectiva problemă.

Aplicația permite informarea în timp 
real a cetățenilor cu privire la subiecte de 
interes public, dar și la eventuale alerte ce 
țin de restricționarea trafi cului din cauza 
unor lucrări, de avertizările meteorologilor 
sau de orice alt lucru ce ține de siguranța 
cetățenilor. În aceeași măsură, aplicația 
permite apelarea directă a dispeceratului 
Poliției Locale, la numărul gratuit 0233.984.

Aplicația „pentru Roman” poate fi  
descărcată și de pe site-ul Primăriei 
municipiului Roman, din secțiunea 
„Servicii online”, acolo unde sunt 
disponibile variantele de soft  pentru 
dispozitivele ce folosesc modulul Android 
și IOS, precum și pentru varianta desktop.
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Primăria municipiului Roman a depus în ultimul an nu mai puțin de 18 proiecte europene, la zece dintre acestea se așteaptă ca 

organismele de verificare să le puncteze și să ofere finanțarea europeană. Proiectele aflate încă în evaluare vizează construirea unei 
noi grădinițe, reabilitarea unor școli - corpul D al Colegiului Național Roman Vodă, Școala Sergiu Celibidache, Școala Costache 
Negri, Școala Carol I sau Liceul Tehnologic Vasile Sav -, modernizarea Cinematografului Unirea, asfaltarea de străzi, modernizarea 
sistemului de iluminat cu lămpi LED, precum și extinderea Spitalului și dotarea lui ca și centru imagistic performant. 

Primăria municipiului Roman 
a depus proiectul „Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea Liceului 
Tehnologic «Vasile Sav» (corp B, sală 
de sport şi corp ateliere)” în cadrul 
Programului Operaţional Regional 
2014 - 2020. Pe lângă reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii, se are 
în vedere şi dotarea liceului cu cele 
necesare pentru sala de sport, pentru 
sălile de clasă și cabinetele din corpul 
B și C, precum și a laboratoarelor 
de pregătire profesională. Cele trei 
corpuri ale instituției școlare nu au 
mai fost reabilitate. Valoarea totală și 
eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) 
este de 17.174.012,64 lei, iar durata 
totală de realizare a proiectului este 
de 52 de luni.

Un alt proiect ce se află în evaluare 
este „Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învăţământul 
general obligatoriu - Corpul D 
al Colegiului Naţional «Roman-
Vodă»”, cu finanțare în cadrul 
Programului Operaţional Regional 
2014 - 2020. Valoarea totală şi 
eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) 
este de 9.636.373,07 lei, iar durata 
totală de realizare a proiectului este 
de 36 de luni.

Primăria Roman a depus  
și proiectul „Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru 
învățământul general obligatoriu 
- Şcoala «Sergiu Celibidache»”. 
Primăria Roman are ca prioritate 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii, precum şi dotarea 
școlii. Valoarea totală şi eligibilă a 
proiectului (inclusiv TVA) este de 
6.492.423,96 lei, iar durata totală de 
realizare a proiectului este de 42 de 
luni.

Tot în cadrul POR 2014-2020, 
se dorește accesarea de fonduri 
europene pentru „Proiect integrat 
de construire şi dotare a corpului B 
şi a Sălii de Sport - Şcoala «Costache 
Negri» pentru învățământul 
general obligatoriu şi reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
publice în cartierul Petru Rareş”. În 
cadrul acestui proiect, se propune

Modernizarea și 
echiparea a cinci 

unități de învățământ 
și construirea unei noi 

grădinițe 

construirea unui corp nou de 
clădire pentru Şcoala „Costache 
Negri”, dotarea acestuia, precum 
şi construirea unei săli de sport. 
Totodată, se vor reabilita şi 
moderniza drumurile publice 
din cartierul Petru Rareş. Străzile 
studiate pentru a fi modernizate 
sunt: Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, 
Fundătura Crișan, I. L. Caragiale, 
Izvor,  Bucovinei, Miron Costin și 
Sucedava. Valoarea totală şi eligibilă 
a proiectului (inclusiv TVA) este de 
18.459.735,19 lei, iar durata totală de 
realizare a proiectului de 35 de luni.

Un proiect similar cu cel din 
cartierul Petru Rareș se va realiza în 
cartierul Bălcescu, pentru care s-a 
solicitat finanțare în vederea realizării 
„Proiectului integrat de reabilitare, 
modernizare, extindere şi dotare a 
Şcolii Carol I, construire şi dotare 
sală de sport - pentru învăţământul 
general obligatoriu, reabilitarea şi 
dotarea grădiniţei şi reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor publice 
în cartierul Nicolae Bălcescu”. În 
cadrul acestui proiect, se propun 
reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea Şcolii Carol I - corpul 
A, precum şi dotarea acestuia, 
construirea unei săli de sport și 
reabilitarea şi dotarea grădiniţei - 
corp B. Totodată, se vor reabilita şi 
moderniza drumurile publice din 
cartierul Nicolae Bălcescu adiacente 
Şcolii „Carol I”, fiind avute în vedere 
străzile: Salciei, Sărata, Zebrei și 
fundătura Zebrei. Valoarea totală 
şi eligibilă a proiectului (inclusiv 
TVA) este de 16.051.345,97 lei, 
iar durata totală de realizare a 
proiectului este de 35 de luni.

Pe lângă modernizarea 
infrastructurii școlare existente, 
administrația publică locală are 
în vedere și construirea unor noi 
unități de învățământ. În acest sens 
a fost depus proiectul „Construcţia 
şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru educaţia 
timpurie preşcolară în municipiul 
Roman”. Investiţia propusă, de pe 
strada Victor Hugo, va acoperi 160 
de locuri (opt grupe de clasă) şi 
va asigura infrastructura necesară 
unui nivel crescut al educaţiei 
preşcolarilor din municipiul 
Roman. Valoarea totală a proiectului 
(inclusiv TVA) este de 7.531.682,56 
lei, ar durata totală de realizare 
a proiectului este de 42 de luni.

În vara anului 2018, 
Primăria municipiului Roman 
a depus proiectul „Reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și dotarea 
ambulatoriului Spitalului Municipal 
de Urgenţă Roman”, în cadrul 
Programului Operaţional Regional 
2014 – 2020. La acest moment, 
spaţiile ambulatoriului sunt 
modernizate, dar dotarea medicală 
este uzată moral. Un ambulatoriu 
de specialitate ar trebui să conţină, 
pe lângă cabinetele existente, şi alte 
servicii care să răspundă cerințelor 
medicale actuale și care să le ofere 
pacienților condiții optime pentru 
diagnosticare și tratament. Prin 
acest proiect se propune realizarea 
unui centru cu servicii complete 
de imagistică: computer tomograf, 
aparat de rezonanţă magnetică, 
radiologie RX, echipamente 
pentru urologie, ecografe cu 
toate echipamentele şi dotările 
care deservesc aceste aparate. 
Centrul va presupune extinderea 
ambulatoriului Spitalului Municipal 
de Urgenţă Roman – în partea opusă 
Centrului de Primiri Urgențe - cu o 
clădire cu regim de înălţime demisol 
și parter. Valoarea totală a proiectului 
(inclusiv TVA) este de 12.030.739,27 
lei, iar durata totală de implementare 
este de 52 de luni.

Proiect pentru crearea 
unui centru de 

imagistică în Spitalul 
Municipal de Urgență 

Roman

Administrația publică locală 
este preocupată și de asigurarea 
unor spații multifuncționale care 
să permită dezvoltarea serviciilor 
cultural-educațional-artistice. După 
modernizarea completă a sălii de 
festivități a Primăriei municipiului 
Roman, în acest an a fost depus 
un nou proiect de accesare de 
fonduri europene - „Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea Centrului 
Multicultural «Unirea», reabilitarea 
şi modernizarea străzilor şi căilor 
de acces în Municipiul Roman”. În 
cadrul acestui proiect se va realiza 
reabilitarea eficientă a clădirii 
Centrului Multicultural „Unirea” din

Reabilitarea și 
modernizarea 

cinematografului 
„Unirea”

toate punctele de vedere, astfel încât 
să servească în mod corespunzător 
destinaţiei de spaţiu cu specific 
cultural-educaţional. Aleile de acces 
ce vor fi reabilitate şi modernizate 
se află în proximitatea Centrului 
„Unirea” şi asigură legătura dintre 
strada Vasile Alecsandri şi strada 
Bogdan Dragoş. Valoarea totală şi 
eligibilă a proiectului (inclusiv TVA) 
este de 12.376.063,27 lei, iar durata 
totală de realizare a proiectului este 
de 36 de luni.

Primăria municipiului Roman a 
depus, în vara acestui an, în cadrul 
Programului Operaţional Regional 
2014 – 2020, proiectul „Creşterea 
eficienţei energetice şi extinderea 
sistemului de iluminat public din 
Municipiul Roman”. Obiectivele 
principale ale proiectului sunt: 
înlocuirea lămpilor cu un consum 
ridicat de energie electrică cu 
iluminat prin utilizarea unor lămpi 
cu eficienţă energetică ridicată, 
durată mare de viaţă şi asigurarea 
confortului corespunzător (LED), 
reabilitarea instalaţiilor electrice, 
achiziţionarea şi instalarea unui 
sistem de telegestiune a iluminatului 
public, modernizarea sistemului de 
iluminat public la un număr de 4.899 
de corpuri de iluminat și extinderea 
sistemului cu 384 stâlpi, precum și 
utilizarea surselor regenerabile de 
energie. Valoarea totală şi eligibilă 
a proiectului, inclusiv TVA, este de 
21.526.988,03 lei, iar durata totală de 
implementare a proiectului este de 
43 de luni.

Iluminat public 
modern, pe bază de 

lămpi cu eficiență 
energetică ridicată

Un alt proiect aflat în 
evaluare privește „Reabilitarea 
şi modernizarea clădirilor cu 
destinaţie socială pentru populaţia 
cartierului urban defavorizat «Zona 
Fabricii», reabilitarea Străzii Fabricii 
şi construirea de căi de acces la 
locuinţele sociale”. Prin acest proiect, 
se propune reabilitarea a patru 
construcţii situate în strada Fabricii, 
care funcţionează în prezent drept 
adăposturi sociale, clădiri care, prin 
reabilitare, să asigure un trai decent 
şi confortabil persoanelor ce le vor 
utiliza. Totodată, se vor reabilita 
şi moderniza drumurile aferente 
acestor clădiri respectiv strada 
Fabricii și căile de acces la locuinţele 
sociale. Valoarea totală şi eligibilă a 
proiectului (inclusiv TVA) este de 
14.737.104,22 lei, iar durata totală de 
realizare a proiectului este de 35 de 
luni.

Reabilitarea 
locuințelor sociale din 

strada Fabricii
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Pe parcursul anului 2018, Primăria municipiului Roman a depus 18 proiecte europene, totalizând fonduri de aproximativ 35 milioane de euro. La acestea 
se adaugă și proiectele pe marea infrastructură ce se vor realiza din împrumutul bancar, totalizând încă 10 milioane de euro. Opt dintre cele 18 proiecte 
europene sunt deja câștigate și se află în diferite stadii de implementare. Numai pentru proiectele deja câștigate de administrația locală romașcană s-au atras 
fonduri europene în valoare de 32.987.221,04 lei. 

„În următorii 3-4 ani, în Roman se vor realiza investiții importante, ce vor conduce, la final, la creșterea nivelului de trai al cetățenilor, prin îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere și educaționale, prin investiții în reabilitarea termică a blocurilor, prin amenajarea unor spații verzi, precum și prin modernizarea 
sistemului de sănătate. Anul acesta ne-am concentrat eforturile pentru gândirea și realizarea documentațiilor pentru depunerea proiectelor. De anul 
viitor, odată cu finalizarea licitațiilor pe proiectele deja câștigate, vor începe să se vadă și schimbările în bine. Încă mai sunt multe lucruri de rezolvat, dar 
am încredere că, împreună cu echipa mea din Primărie, vom găsi soluții și vom reuși ca, treptat, să avansăm, să facem administrație strict în interesul 
cetățenilor”, a declarat primarul Lucian Micu.

Primăria municipiului Roman 
a câștigat două proiecte europene 
ce au în vedere creșterea eficienței 
energetice în clădirile rezidențiale. 
Mai exact, un proiect își propune 
reabilitarea blocului de locuinţe 
situat în strada Anton Pann, nr. 33. 
Proiectul trebuie finalizat în luna 
noiembrie a anului viitor, având o 
valoare de 924.901,96 lei. În acest 
moment, proiectul se află în faza de 
încheiere a licitației pentru stabilirea 
constructorului care va efectua 
lucrarea. 

Un alt proiect ce vizează tot 
creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale a fost câștigat 
în această toamnă și el privește alte 
opt blocuri de locuințe: 24, 42, 44 și 
50 de pe bulevardul Roman Muşat, 
blocul 14 de pe strada Libertăţii și 
blocurile 28 și 31 de pe strada Anton 
Pann. Valoarea totală a proiectului 
este de 6.683.585,11 lei. În acest 
moment, proiectul se află în faza de 
depunere a ofertelor pentru proiectul 
tehnic.

Primăria municipiului Roman a câștigat opt proiecte pe fonduri europene, din care două vizează crearea de parcuri 
moderne, două privesc reabilitarea termică a opt blocuri, unul va conduce la extinderea creșei Smirodava, un altul 
se concentrează pe prevenirea abandonului școlar și alte două vizează îmbunătățirea activității administrației și 
digitalizarea instituției.

Reabilitarea termică 
a opt blocuri de 

locuințe

deci de trei ori mai mulți beneficiari 
decât în prezent. 

Proiectul se află în faza de 
evaluarea a ofertelor pentru 
proiectare, lucrarea urmând să se 
încheie în luna august 2021. Proiectul 
are o valoare de 7.922.196,88 lei. 

Un alt proiect în domeniul 
educației și care își propune 
prevenirea abandonului școlar este 
„Noi TOȚI vrem la ȘCOALĂ!”, 
finanțat prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020. Scopul 
proiectului îl reprezintă furnizarea 
de programe educative persoanelor 
care au părăsit timpuriu școala sau cu 
risc de abandon, precum și servicii 
de consiliere, educare pentru copiii, 
elevi, părinți/tutori, cadre didactice și 
personal de sprijin, pentru reducerea 
și prevenirea abandonului școlar 
timpuriu și promovarea accesului 
egal la învățământul preșcolar, 
primar și secundar de calitate. 
Proiectul se derulează pe parcursul a 
36 de luni și are o valoare totală de 
8.098.168,90 lei.

Proiecte dedicate 
creșterii nivelului de 

educație 

Primăria municipiului Roman 
depus două proiecte de îmbunătățire 
a condițiilor de mediu și de viață, 
prin amenajarea Parcului Jora 
și amenajarea Parcului Zăvoi, 
ambele finanțate prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020. 
Prin amenajarea parcului Zăvoi, 
în zona fostului kartodrom, se 
urmărește înfiinţarea unui parc 
nou, cu locuri de joacă pentru copii, 
cu amfiteatru - gradene cu scenă, 
pistă pentru bicicliști și un derdeluș 
pentru sănii. Lucrările de amenajare 
vor începe în primăvara viitoare și 
se vor încheia până la finele lunii 
noiembrie 2020. Valoarea proiectului 
este de 4.295.562,76 lei.

Un alt parc ce urmează să fie 
realizat în oraș este Parcul Jora, 
finanțat tot prin  Programul 
Operațional Regional 2014-2020, și 
care va fi amenajat în zona Kaufland. 
Prin amenajarea parcului Jora se 
urmărește valorificarea mediului 
natural, prin amenajarea unui loc 
de agrement, înfiinţarea de locuri de 
joacă pentru copii, realizarea de piste 
pentru bicicliști și a unui derdeluș 
pentru sănii, precum și realizarea de 
amenajări peisagistice. Parcul este în 
execuție, va fi dat în folosință în luna 
octombrie a anului 2019, iar valoarea 
totală a proiectului european este de 
1.917.815,18 lei.

Amenajarea 
Parcurilor Zăvoi 
și Jora, oaze de 

verdeață și relaxare
Două dintre proiectele câștigate 

în acest an de Primăria municipiului 
Roman vizează o informatizare a 
administrației, pentru îmbunătățirea 
performanței proprii și, în special, a 
relației cu cetățenii, prin reducerea 
birocrației și oferirea posibilității 
ca depunerea și eliberarea unor 
documente să se facă electronic, din 
fața calculatorului.  

Proiectul „Creșterea capacității 
administrative a municipiului 
Roman prin reproiectarea SMC 
și introducerea CAF” se referă la 
introducerea CAF ca instrument 
de autoevaluare, parte componentă 
a pachetului de instrumente 
utilizate la managementul total al 
calității, la recertificarea Primăriei 
Municipiului Roman conform SR 
EN ISO 9001:2015 și, în același timp, 
va oferi instruire și formare pentru 
50 de persoane din instituție. Valoare 
totală a proiectului este de 417.610,47 
lei, iar perioada de implementare 
este de 12 luni (august 2019).

În luna decembrie, a fost câștigat 
proiectul de digitalizare a Primăriei 
municipiului Roman, prin care 
se va asigura o simplificare a 
procedurilor prin care cetățenii 
își vor putea rezolva unele dintre 
problemele administrative. Proiectul 
„Administrație electronică la 
nivelul municipiului Roman pentru 
reducerea birocrației” își propune 
mai multe obiective: simplificarea 
procedurilor administrative și 
reducerea birocrației pentru cetățeni, 
implementarea unei platforme 
integrate pentru servicii electronice, 
implementarea unui terminal 
interactiv self-service pentru servicii 
electronice, implementarea unei 
soluții pentru managementul integrat 
al documentelor, implementarea 
unei platforme pentru arhivare 
electronică și retrodigitalizarea 
documentelor din arhiva instituției.

O administrație 
fără birocrație. Plăți 
online și eliberarea 

electronică a 
documentelor

În vara acestui an, Primăria 
municipiului Roman a câștigat 
și proiectul „Creșterea eficienței 
energetice a clădirii publice din 
municipiul Roman, str. Smirodava, 
nr. 28” - creșa Smirodava, finanțat 
prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Scopul 
proiectului îl reprezintă creşterea 
eficienţei energetice a creșei 
Smirodava, dar, în același timp, se 
va mări șii capacitatea de asigurare a 
serviciilor pentru copii. Dacă acum 
creșa are o capacitate de 30 de locuri, 
după implementarea proiectului 
vor exista șase grupe a câte 15 copii, 
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George Alexandru Bălan este consilier local din partea PNL, aflat la al treilea mandat în forul legislativ romașcan. Născut 
în 1973, alesul local a absolvit  Colegiul Național ”Unirea” din Focșani, obținând în continuare diploma de inginer în cadrul 
Universității de Studii Agricole și Medicină Veterinară București – Facultatea de Zootehnie și Colegiul Agricol. Ulterior, a 
obținut specializarea de inspector de securitate, atestat de Ministerul de Interne Român. În ultimii ani a activat ca director al 
unor firme de pază și securitate. În Consiliul Local Roman, activează ca membru în comisia pentru buget-finanțe. Pe parcursul 
anului 2017, George Alexandru Bălan a fost prezent la un număr de 33 de ședințe, din care 17 de îndată, 11 ședințe ordinare și 
5 extraordinare. În comisia de buget-finanțe a avizat un număr de 148 de proiecte de hotărâre dintr-un total de 154 prezentate. 

-Cum apreciați dumnevoastră activitatea din Consiliul Local Roman?
Consider activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2018 ca fiind una normală ca nivel de implicare, canalizată 

pe îndeplinirea proiectelor şi a listei de investiţii stabilite anterior, fără a neglija însă analizarea studiilor pentru
oportunităţile apărute pe parcursul anului în materie de investiţii. În acelaşi timp, am avut o comunicare permanentă cu 
cetăţenii, cu membrii comunității romașcane, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor acestora, dar şi pentru obţinerea, 
în paralel, a unui feed-back, fie el pozitiv sau negativ. Este important să cunoaștem impactul asupra investiţiilor deja 
implementate, dar și care sunt cerințele si nevoile populației.

-Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai stringente probleme ale cetățenilor municipiului Roman?
Legat strict de activitatea sau posibilităţile de intervenţie ale Consiliului Local, este esenţială identificarea, câștigarea și derularea de proiecte cu finanţare 

europeană pentru asigurarea în continuare a unui confort social urban şi mă refer la infrastructură stradală, pietonală, iluminat, posibilităţi de petrecere a 
timpului liber, astfel încât oraşul să devină atractiv atât pentru cetățeni - incluzând aici toate categoriile sociale și de vârstă, dar și pentru investitori, pentru 
mediul de afaceri şi, de ce nu, să atragă locuitori noi. La fel, în măsura posibilităţilor, este necesar să facem intervenţii pentru asigurarea unor utilităţi de calitate, 
la standarde europene, incluzând aici și o analiză a raportului cost/calitate. În același timp, consider că este prioritară înăsprirea măsurilor în ceea ce privește 
creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

-Ce proiecte sau inițiative ați avut sau doriți să implementați în acest mandat?
O problemă punctuală la care ţin foarte mult, evident în limita posibilităţilor bugetare pentru anul viitor, ar fi dotarea municipalităţii, prin Direcţia de 

Asistenţă Socială, cu o autoutilitară specializată. Ar fi util ca acest mijloc de transport să fie pus la dispoziţie gratuit, pe bază de programare prealabilă, tuturor 
persoanelor cu dizabilităţi fizice, în vederea deplasării acestora pe raza municipiului în momentul în care doresc să interacționeze cu autorităţile (să depună sau 
să ridice documente de la instituții, să-și plătească taxele şi impozitele, să-și ridice cazierul etc.). Am discutat deja cu un producător și cred că este un proiect 
care se poate implementa foarte uşor.

-Lucrați în mediul privat, credeți că administrația locală și CL Român ar putea ajuta și mai mult acest sector și dacă da - care ar trebui să fie strategia/
abordarea optimă?

Cred că putem pune un accent mai mare pe dezvoltarea urbană (transport, utilităţi generale, infrastructură, peisagistică etc.) și pe găsirea de forme de 
colaborare şi integrare cu localităţile învecinate, pentru a beneficia de poziţionarea excelentă pe singura rută de legătură între sudul şi nord-estul ţării, respectiv 
E85. În acest fel, oraşul, dar şi întreaga zonă, ar deveni şi mai atractive pentru investiţii mari, lucru care nu poate decât să ducă la creşterea veniturilor 
locuitorilor, a oportunităţilor în general. O creştere a numărului investitorilor în zonă duce la creşterea încasărilor la bugetul local. Creşterea competiţiei pe 
salarii conduce la creşterea veniturilor cetăţenilor şi iarăşi cresc veniturile la bugetul local. În final, după ce se unesc cele două componente, se ajunge la scăderea 
taxelor locale, pentru că bugetul va fi susținut mai mult din investiţii şi mai puțin din taxele plătite efectiv de cetățeni. Nu în ultimul rând, cred că este necesară 
debirocratizarea totală a administraţiei locale, informatizare sau, mai bine spus, ”mutarea” accentului administraţiei către cetăţean sau agent economic şi nu 
invers.

-Ce vă propuneți pentru următorul an, din punct de vedere al investițiilor?
Cred că este nevoie de investiții în cartierul Danubiana, prin lărgirea spaţiilor de parcare, dar şi sistematizarea zonei. Aici nu s-a intervenit profund de 

peste 20 de ani. În zonă este nevoie de crearea de noi locuri de parcare, pentru că, nu-i aşa, ne bucură când cetăţenii oraşului dobândesc maşini sau clădiri în 
proprietate - pentru care plătesc taxe şi impozite, dar trebuie să le şi punem la dispoziţie o infrastructură de calitate.

Prin Hotărârea nr. 241 din 
05.11.2018, Consiliul Local Roman 
a stabilit Reducerea de la plata 
impozitului aferent anului 2019 
pentru locuinţa de domiciliu şi 
terenul aferent acesteia a unor 
persoane fizice. 

Astfel, s-a aprobat reducerea cu 
50% de la plata impozitului aferent 
anului 2019 pentru locuinţa de 
domiciliu şi terenul aferent acesteia 
a persoanelor fizice care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii:

*Sunt beneficiari de ajutor 
de şomaj, ajutor social sau sunt 
pensionari; 

*Totalul veniturilor lunare pe 
familie (pentru membrii familiei 
care au acelaşi domiciliu cu petentul) 
să fie mai mici sau egale cu 1.450 lei; 

 *Au o singură locuinţă proprietate 
personală; 

*Nu deţin mijloace de transport;

Reducerea de la plata impozitului aferent anului 
2019 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent 

acesteia a unor persoane fizice
*Nu deţin AF-uri, PF-uri sau 

societăţi comerciale;
*Suprafaţa utilă a locuinţei să nu 

depăşească suprafaţa de 100 mp;
*Suprafața de teren în proprietate 

să fie până în 1000 mp teren 
intravilan și până în 2000 mp teren 
extravilan.

Pentru ca o familie să beneficieze 
de reducerea cu 50 % de la plata 
impozitelor trebuie să depună 
la Direcţia de Impozite şi Taxe 
Locale Roman din cadrul Primăriei 
municipiului Roman următoarele 
acte:

a. Cerere tip pentru solicitarea 
scutirii de la plata impozitelor;

b. Copie după actul de proprietate 
pentru persoanele care nu au mai 
beneficiat de această facilitate;

c. Dovada veniturilor lunare 
pentru toţi membrii familiei 
(adeverinţă de salariu, cupon de

pensie, carnet de şomaj, pensie de 
asistenţă socială, alocaţie de stat 
pentru copii) din luna decembrie 
2018;

d. Declarație pe proprie 
răspundere că nu are alte venituri;

e. Dovada că nu are datorii la 
bugetul local. Înştiinţarea organului 
fiscal se face în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la 
data acordării scutirii.

Reducerile de la plata impozitului 
pe clădiri și a impozitului pe teren, 
se aplică începând cu data de 01 
ianuarie 2019, persoanelor care 
depun documente justificative la 
compartimentele de specialitate 
ale autorităţilor publice locale în 
perioada 10.01.2019 – 28.02.2019.

Pe 29 decembrie 2018, în Piața Roman 
Vodă, în laterala patinoarului Roman, 
va avea loc, începând cu ora 10.30, cea 
de-a IX-a ediție a Festivalului de datini 
și obiceiuri „Roman Metropolitan”. 
Evenimentul va debuta cu parada 
formațiilor artistice din localitățile 
limitrofe Romanului, care vor străbate 
centrul orașului, pe traseul: Primărie - str. 
Oituz - str. Cuza-Vodă - Hotel Roman 
Plaza – B-dul Roman Mușat - Piața Roman 
Vodă (parcare Colegiul Național Roman 
Vodă). Pe parcursul paradei, circulația 
va fi blocată parțial pe un singur sens, 
iar echipajele Poliției Locale vor asigura 
fluidizarea traficului.  Ulterior, formațiile 
se vor alinia la scena din parcarea de la 
Colegiul Național Roman Vodă.

Și-au anunțat prezența peste 300 de 
participanți, care vor veni cu diferite 
spectacole care să ofere o imagine de 
ansamblu asupra datinilor și obiceiurilor 
locurilor: Ansamblul folcloric „Floricică 
de la munte”, Ansamblul Lunca Moldovei, 
Ansamblul Dragomirești, Urătorii de la 
Văleni, Sumanarii din Trifești, Mascații 
de la Icușești, Ursul de la Boghicea și 
Oniceni, Capra de la Bozieni, alaiul de la 
Făurei și cel din Pâncești.

 


