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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 19.12.2018, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1270/13.12.2018.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”,
Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1300.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilieri locali.
D-lul secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local
prevederile alineatului 1 al articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea
administraţiei publice locale: „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea
hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema
supusă dezbaterilor consiliului local.” Am rugămintea ca dumneavoastră să
analizaţi cu atenţie proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă
aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu participaţi la vot.
D-lul preşedinte Constantin Holban declară deschisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 05.11.2018.
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Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că la punctul 1 din acest procesverbal, își amintește că a susținut să se facă mențiune exact cum era în hotărârea
respectivă de consiliul local. ”Era un punct „Mențiuni” care prevedea timpul
între curse”.
Dl. preşedinte Constantin Holban declară că timpul este de 15 minute.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn menționează că doamna președinte de
ședință din ziua respectivă a întrebat dacă este considerat sau nu amendament.
”S-a mers că da, în procesul-verbal al ședinței s-a menționat doar intervenția
mea și nu s-a menționat ca fiind amendament, drept pentru care eu să votez
împotriva acestui proces-verbal”.
Dl. preşedinte Constantin Holban afirmă că într-adevăr așa a stat situația.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că atunci când s-a supus la vot,
s-a supus proiectul în forma inițială. ”Ideea a fost <da> , dar când s-a supus la
vot, s-a supus proiectul în forma inițială.”
Dl. consilier Constantin Ghica afirmă că proiectul de hotărâre se supune la
vot în forma inițială. ”Dacă trece în forma inițială nu se mai supun la vot
amendamentele.”
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn este de părere că în procesul-verbal
trebuia trecută intervenția doamnei președinte, dacă se consideră ca
amendament. ”Aici discutăm procesul-verbal, nu hotărâre.”
Dl. preşedinte Constantin Holban afirmă că hotărârea rămâne. „Este clară
treaba. S-a votat așa cum spuneți. Dar în procesul-verbal nu s-a consemnat de
către secretariat propunerea doamnei Havrici.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că nu este adevărat și citește
din procesul-verbal al ședinței respective: „D-na președinte Iulia Havrici Tomșa
precizează că acest lucru va fi consemnat în procesul-verbal.”
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că nu este adevărat.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că traseele s-au schimbat și nu
intervalele orare. „Este o discuție sterilă aici. Discutăm despre lucruri care deja
există.”
Urmare a supunerii la vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de
05.11.2018 este aprobat cu 17 voturi „pentru” și 4 abțineri (d-lul. R. C. Curpăn,
d-lul C. Holban, d-lul E. Patrașcu și d-lul D. L. Vasiliu).
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 16.11.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 26.11.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei
de îndată din data de 06.12.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei
de îndată din data de 11.12.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei
de îndată din data de 14.12.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:
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1. se introduce punctul 18) – Proiect de hotărâre privind alocarea unei
sume din bugetul local – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
2. se introduce punctul 19) – Proiect de hotărâre privind trecerea în
administrea Consiliului Județean Neamț a sectorului din DJ207A,
cuprins între intersecția cu DN2 și calea ferată Roman - Buhăiești –
iniţiatori domnul Constantin Holban și domnul Ștefan-Grațian Iacob –
consilieri locali;
3. se introduce punctul 20) – Proiect de hotărâre privind acordarea unor
stimulente financiare – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
4. se introduce punctul 21) – Proiect de hotărâre privind modificarea si
completarea H.C.L. nr. 255/27.09.2018 privind aprobarea vânzării
unui imobil – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
5. se introduce punctul 22) – Proiect de hotărâre privind modificarea
H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato
Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Roman – iniţiator domnul LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
6. se introduce punctul 23) – Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local consolidat pe anul 2018 – iniţiator domnul LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
7. se introduce punctul 24) – Informarea Spitalului Municipal de
Urgenţă Roman cu privire la Decizia nr. 43 din 19.11.2018 și la
Raportul de control nr. 26686 din 19.10.2018 ale Camerei de Conturi
Neamț;
8. se introduce punctul 25) – Proiect de hotărâre privind delegarea de
gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea
Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman, către S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în calitate de operator
– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului
Roman;
9. se introduce punctul „DIVERSE” la propunerea domnului consilier
Mircea Beloiu;
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al
municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. (I) asupra unor terenuri
proprietate publică a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobil – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor
şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de
Urgenţă Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar,
Obor – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Serviciului public
pentru Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman,
către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Serviciului public
pentru Administrarea Fondului Locativ din Municipiului Roman,
către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a „Serviciului de
iluminat public în Municipiul Roman” către Direcția Municipal
Locato Roman, în calitate de operator – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii la
Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151/2018 privind
aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără
personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor
publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului și serviciile
publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor
terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în
favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. (II) asupra unor terenuri
proprietate publică a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
15. Proiect de hotărâre privind soluționarea unei plângeri prealabile –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ
preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020 –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
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17. Informarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman
referitoare la asistenții personali;
18. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
19. Proiect de hotărâre privind trecerea în administrea Consiliului
Județean Neamț a sectorului din DJ207A, cuprins între intersecția cu
DN2 și calea ferată Roman- Buhăiești – domnul consilier Constantin
Holban și domnul Ștefan-Grațian Iacob – consilieri locali;
20. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
21. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.
255/27.09.2018 privind aprobarea vânzării unui imobil – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind
înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe
anul 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
24. Informarea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman cu privire la
Decizia nr. 43 din 19.11.2018 și la Raportul de control nr. 26686 din
19.10.2018 ale Camerei de Conturi Neamț;
25. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a
Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din
Municipiul Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
Roman în calitate de operator – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
26. DIVERSE la propunerea domnului consilier Mircea Beloiu;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea amenajamentului
pastoral al municipiului Roman – avizul comisiei pentru urbanism și
administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi
servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. (I) asupra unor terenuri
proprietate publică a Municipiului Roman – avizul comisiei pentru urbanism
și administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor imobil –
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
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Avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost
favorabil cu amendamentul de a se înlocui concesionarul/chiriașul de la poziția 2
din anexă respectiv, S.C. CHIMOFARM S.R.L. se înlocuiește cu OKUKURA
LEONTINA AURELIA.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea organigramei, situaţiei
posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de
Urgenţă Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20
voturi „pentru”.
D-lul consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 253/2016
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor –
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – avizul
comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – darea în administrare a
Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane
din
Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de
operator – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 8) de pe ordinea de zi – darea în administrare a Serviciului
public pentru Administrarea Fondului Locativ din Municipiului Roman,
către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator – avizul
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 9) de pe ordinea de zi – darea în administrare a
„Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman” către Direcția
Municipal Locato Roman, în calitate de operator – avizul comisiei pentru
buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea achiziţionării unor
servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – avizul comisiei pentru
buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19
voturi „pentru” și o abținere (d-lul R.C. Curpăn).
Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot.
La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 151/2018
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără
personalitate juridică – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. preşedinte Constantin Holban dorește să știe câți salariați are primăria
cu toate serviciile, direcțiile, etc.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că inclusiv cu noua direcție
înființată - Municipal Locato, undeva în jur de 500 – 550. ”Pe aici ne învârtim.
Toate direcțiile, tot. Ceea ce am aprobat noi acum sunt cele din subordinea
primăriei, fără personalitate juridică. Pe lângă acestea, le mai avem pe cele trei
cu personalitate juridică.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 12) de pe ordinea de zi – stabilirea salariilor de bază ale
funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului și serviciile
publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman – avizul
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Constantin Holban afirmă că singurii care sunt vitregiți
sunt cei de la Bibliotecă.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că ei sunt salarizați conform
unei legi speciale.
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Dl. preşedinte Constantin Holban declară că ei pierd la bani.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că ei pierd încă de anul
trecut.
Dl. preşedinte Constantin Holban consideră că este păcat, dar <unde-i lege
nu-i tocmeală>.
La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi
închirierii unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea
teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. preşedinte Constantin Holban dorește să facă o clarificare. ”Avem
strada aceasta a Moldovei fără număr. Nu putem totuși să dăm un număr ? De
exemplu cum are Căpraru, care a preluat de la Ciutea fostul abator.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acolo nu este strada
Moldovei. ”În momentul de față acolo vorbim de niște terenuri. Pe terenuri nu
avem cum să dăm numere. Numere dăm acolo unde avem clădiri.”
Dl. preşedinte Constantin Holban consideră că ar trebui precizați măcar
vecinii. „Ca să se știe unde anume pe malul Moldovei.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că nu este vorba de malul
Moldovei. ”Este vorba de strada Moldovei. Este terenul din zona adiacentă
acelui bloc. Construcția a fost începută în anul 2012 dacă îmi aduc eu bine
aminte. Este lăsat în momentul de față în paragină. S-a găsit un investitor, la
achiziționat, iar pe lângă construcția blocului dorește să amenajeze și un spațiu
de joacă pentru persoanele care vor cumpăra apartamente din acel imobil sau le
vor închiria.”
Dl. preşedinte Constantin Holban consideră că este un lucru foarte bun.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că nu ne afectează cu nimic
în proiectul nostru cu parcul Zăvoi.
Dl. preşedinte Constantin Holban întreabă de ce nu s-a dat tot la 1 euro
cum s-a dat la celălalt.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că sunt tarife diferite întrucât
au destinații diferite. ”Tarifele minimale sunt în funcție de destinația terenului”.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 14) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi
servitute în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. (II) asupra unor terenuri
proprietate publică a Municipiului Roman – avizul comisiei pentru urbanism
și administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 15) de pe ordinea de zi – soluționarea unei plângeri
prealabile – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
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La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea rețelei unităților de
învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 20192020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru cultură, culte învățământ și tineret a fost favorabil
cu următorul amendament:
- în anexă, la punctul I (pagina 7), nivelul școlarizat va fi „PRE, PRI,
GIM, LIC” în loc de ”PRI, GIM”.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu amendamentul
comisiei pentru cultură, culte, învățământ și tineret a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 18) de pe ordinea de zi – alocarea unei sume din bugetul
local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru cultură, culte învățământ și tineret a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20
voturi „pentru” și o abținere (d-lul R.C. Curpăn).
La punctul 19) de pe ordinea de zi – trecerea în administrea
Consiliului Județean Neamț a sectorului din DJ207A, cuprins între
intersecția cu DN2 și calea ferată Roman-Buhăiești – avizul comisiei pentru
urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 20) de pe ordinea de zi – acordarea unor stimulente
financiare – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18
voturi „pentru”, o abținere (d-lul E. Patrașcu) și 1 vot „împotrivă” (d-lul R.C.
Curpăn).
D-lul consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot.
La punctul 21) de pe ordinea de zi – modificarea si completarea
H.C.L. nr. 255/27.09.2018 privind aprobarea vânzării unui imobil – avizul
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 22) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 223/2018
privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 23) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local
consolidat pe anul 2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 25) de pe ordinea de zi – delegarea de gestiune prin
concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân
din Municipiul Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.
Roman în calitate de operator – avizul comisiei pentru administrație publică
locală, sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 17) de pe ordinea de zi d-ra director Sorina Monac prezintă
informarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman referitoare la
asistenții personali.
La punctul 24) de pe ordinea de zi d-lul Leonard Achiriloaei prezintă
informarea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman cu privire la decizia nr. 43
din 19.11.2018 și la raportul de control nr. 26686 din 19.10.2018 ale Camerei de
Conturi Neamț.
DIVERSE:
D-lul consilier Mircea Beloiu citește o urătură compusă de domnia sa.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Holban declară
închise lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin HOLBAN

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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