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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 31.01.2019, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 65/23.01.2019. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1400.  
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 19.12.2018.  
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Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

de îndată  din data de 21.12.2018, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

de îndată  din data de 08.01.2019, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 
 

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

procedurii de închiriere prin licitație publică a trupurilor de pășune 

ce aparțin domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
2. se introduce punctul 17) – Proiect de hotărâre privind dizolvarea și 

lichidarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
3. se introduce punctul 18) – 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 Lucian-
Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

4. se introduce punctul 19) – Proiect de hotărâre privind modificarea 
tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
5. se introduce punctul 20) – Proiect de hotărâre privind modificarea 

H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018 privind aprobarea componenței unor 
comisii – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 
Roman; 

6. se introduce punctul 21) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat si a contributiei bugetului local pentru 
obiectivul de investitie: „Construire locuinte sociale in Municipiul 

Roman, strada Islazului – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

7. se introduce punctul 22) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele situate in 

municipiul Roman și aprobarea unor contracte cadru – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
8. se introduce punctul 23) – Proiect de hotărâre privind mandatarea 

Direcției Municipal Locato în vederea vânzării locuinţelor A.N.L.  – 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

9. se introduce punctul 24) – Proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea Regulamentului 
privind Normele de Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică 
în municipiul Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

10.  se introduce punctul 25) – Proiect de hotărâre privind reorganizarea 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman și 

aprobarea organigramei şi  statelor de funcţii pentru aparatul de 

specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate 
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juridică – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

11.  se introduce punctul „DIVERSE” la propunerea domnului consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu; 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a 

riscurilor teritoriale din Municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii unei taxe de 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2019, a nivelului 
costului mediu lunar de întreţinere şi a contributiei lunare de 

intretinere datorată de persoanele varstnice ingrijite în Centrul 

Rezidenţial pentru persoane varstnice Casa Bunicilor din cadrul 

Directiei de Asistenta Sociala Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru 
aprobarea tarifelor pentru servicii conexe aplicate de Operatorul C.J. 
APASERV S.A. – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 
- cadru – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării unor imobile -
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre 
Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru 

realizarea Târgului de Mărţişor – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

10.  Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în 
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri proprietate 
publică a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

12.  Proiect de hotărâre privind concesionarea și închirierea unor terenuri –  
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
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14.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Serviciului public 
pentru administrarea gurilor de preluare a apelor pluviale și 

repararea hidranților din intravilanul municipiului Roman, către 
Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
15.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unui Acord de parteneriat – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
16.  Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin 

licitație publică a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat 
al municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

17.  Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea S.C. MUNICIPAL 

LOCATO SERV S.A. – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

18.  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; 

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru salubrizare 
stradală în municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018 
privind aprobarea componenței unor comisii – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 

contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, strada Islazului” – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale 
pentru locuințele situate in municipiul Roman și aprobarea unor 

contracte cadru – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

23.  Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcției Municipal Locato în 

vederea vânzării locuinţelor A.N.L.  – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 
Micu – Primarul Municipiului Roman; 

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei H.C.L. nr. 133/2009 
privind aprobarea Regulamentului privind Normele de Gospodărire, 
Întreținere, Curățenie și Estetică în municipiul Roman – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
25.  Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Roman și aprobarea organigramei şi  

statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice 
subordonate fără personalitate juridică – iniţiator domnul Lucian-
Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

26.  DIVERSE la propunerea domnului consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu; 
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 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului anual de 
acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor 

social – 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de analiză si 

acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman – avizul comisiei 
pentru administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 D-nul consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că sunt foarte multe date din 

2006-2007, la populație, la economie. „Ar trebui actualizate.” 
 D-nul Daniel Ursu - șef S.V.S.U. precizează că aceste date nu pot fi 

modificate decât de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unor 

terenuri – 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 cu 20  
voturi „pentru”. 
 D-lul consilier Bogdan-Costinel Andrieș nu a participat la vot. 
   

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea menţinerii unei taxe de 

concesiune – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea, pentru anul 2019, a 
nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contributiei lunare de 
intretinere datorată de persoanele varstnice ingrijite în Centrul Rezidenţial 

pentru persoane varstnice Casa Bunicilor din cadrul Directiei de Asistenta 
Sociala Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – acordarea unui mandat special 
pentru aprobarea tarifelor pentru servicii conexe aplicate de Operatorul 
C.J. APASERV S.A. – avizul comisiei pentru administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20  
voturi „pentru”. 
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 D-lul consilier Nicolae Bogdan Curcudel nu a participat la vot. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere - cadru – 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 în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea apartamentării unor 

imobile – 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de asociere 
dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru 
realizarea Târgului de Mărţişor – 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 în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 

servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.  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 cu 20 
voturi „pentru”. 

Dl. consilier Constantin Holban nu a participat la vot. 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând 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 12) de pe ordinea de zi – concesionarea și închirierea unor 

terenuri – 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 cu 20 
voturi „pentru”. 
 Dl. consilier Miluță Scutaru nu a participat la vot.  
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 La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor imobile – 
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 cu 17  
voturi „pentru” și 4 abțineri (dl. R.C. Curpăn, dl. D.L. Vasiliu, dl. C. Holban și 

dl. E. Pătrașcu). 
  

La punctul 14) de pe ordinea de zi – darea în administrare a 
Serviciului public pentru administrarea gurilor de preluare a apelor 
pluviale și repararea hidranților din intravilanul 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. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – prelungirea unui Acord de 
parteneriat – 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 în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – inițierea procedurii de închiriere 

prin licitație publică a trupurilor de pășune ce aparțin 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 17) de pe ordinea de zi – dizolvarea și lichidarea S.C. 

MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. – 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 18) 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 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. 
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 La punctul 19) de pe ordinea de zi – modificarea tarifelor pentru 
salubrizare stradală în municipiul Roman – avizul comisiei 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-na consilier Iulia Havrici Tomșa nu a participat la vot. 
  

 La punctul 20) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 172 din 
26.07.2018 privind aprobarea componenței unor comisii – 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 21) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 
actualizat și a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, strada Islazului” – 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 22) de pe ordinea de zi – aprobarea cuantumului chiriilor 
nominale pentru locuințele situate in municipiul Roman și aprobarea unor 

contracte cadru – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și 

turism a fost favorabil.  
 Avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 23) de pe ordinea de zi – mandatarea Direcției Municipal 

Locato în vederea vânzării locuinţelor A.N.L. – 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 24) de pe ordinea de zi – modificarea anexei H.C.L. nr. 
133/2009 privind aprobarea Regulamentului privind Normele de 
Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică în municipiul Roman – 
avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost 
favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
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 La punctul 25) de pe ordinea de zi – reorganizarea aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Roman și aprobarea organigramei 

şi  statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice 
subordonate fără personalitate juridică – avizul comisiei pentru buget-finanțe 
a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 
 DIVERSE: 
  

 D-nul consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu îi aduce la cunoștință domnului 

primar o solicitare din partea locuitorilor din zona cartierului Lipovenesc, 
cartierul Petru Rareș. „Mai mulți locatari se plâng de sistemul deficitar al 
canalizării, dar și de infrastructura deosebit de proastă. Anexez și înaintez spre 

dumneavoastră solicitarea locatarilor din zona respectivă, un tabel de semnături 

prin care ei solicită o clarificare în mod oficial, precum și câteva fotografii 
edificatoare.” 
 D-nul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că va răspunde acestor 
persoane. ”Cunosc situația destul de bine, inițial în zonă s-a făcut o rețea de 

preluare a apelor uzate de către Compania Județeană Apaserv.  Aceasta nu 
prevedea și preluarea apelor pluviale cu un sistem de dren, având în vedere că în 
zona în care se află acest cartier, pânza freatică este foarte ridicată. Primăria 

municipiului Roman a inițiat un proiect în zonă, de amenajare și realizare a unui 

sistem de preluare a acestor ape pluviale în paralel cu un nou sistem de 
canalizare. În momentul de față am primit finanțare de la Ministerul Dezvoltării 

Regionale și proiectul se află deja în execuție, cred că undeva în jur de 60% din 
proiect este deja realizat. Din păcate însă, sumele de bani care au venit de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale nu au fost suficiente pentru finalizarea 

lucrărilor în anul 2018. Anul acesta cu siguranță vom finaliza lucrările în zonă. 

Vreau să vă asigur că pe strada Avram Iancu, pe fundătura Crișan, acolo unde 
deja s-a instalat și s-a realizat această rețea de preluare a apelor pluviale, 
lucrurile au început să intre într-o normalitate, în sensul în care s-a demonstrat 
că funcționează această nouă rețea. Chiar și anul trecut când au fost acele ploi, în 
zonă nu am mai avut probleme deosebite, așa cum am avut în alți ani și trebuia 

să intervenim cu motopompele. Deasemenea, noi am realizat tot anul trecut și 

vom finaliza în acest an betonarea canalului de preluare, cel existent de pe 
Avram Iancu, care duce prin grădină și iese spre râul Moldova. Practic putem 

spune că din punctul de vedere al rețelelor de preluare al apelor pluviale și al 

canalizării, situația va fi rezolvată 100% în anul 2019. Imediat ce vremea va 
permite, vom da ordinul de reîncepere al lucrărilor pentru finalizarea acestor 

investiții. În paralel cu această invetiție, noi am gândit în zonă și reabilitarea 
tuturor străzilor din cartierul Petru Rareș, reabilitare care va presupune realizare 
de trotuare și de covor asfaltic pe toate aceste străzi, care în momentul de față 

au, așa cum spuneți și dumneavoastră, o infrastructură deficitară. Avem 2 

variante de finanțare. Prima dată așteptăm evaluarea proiectului cu finanțre 

europeană la Ministerul Dezvoltării Regionale Nord Est, pe axa 13. Din păcate 
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deși proiectul este depus mai bine de 5 luni, nu s-a făcut nicio evaluare la aceste 

proiecte. Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Agenției de 

Dezvoltare Regională, se pare că finalul de an a fost canalizat spre evitarea 
riscului de angajare a fondurilor europene și s-a lucrat foarte mult pe cel de 
proiecte care deja generau acest risc. S-a reușit până la urmă la nivel național 

evitarea dezangajării, însă reversul medaliei a fost faptul că evaluarea, celelalte 

proiecte au stagnat foarte, foarte mult. Ne așteptăm ca în perioada aceasta 

februarie, martie cel târziu să înceapă evaluarea acestor proiecte. În caz contrar, 
ne vom consulta împreună și vom încerca să obținem o finanțare pentru acele 
străzi din împrumut. Practic să-l readucem spre împrumut. Noi am preferat să 

atragem fonduri europene, dar dacă din păcate acest lucru nu se întâmplă prea 
curând, vom avea cealaltă soluție. Până în anul 2020 problema cartierului Petru 

Rareș va fi în totalitate rezolvată atât din punct de vedere al preluării apelor 

pluviale cât și din punct de vedere al infrastructurii rutiere și pietonale.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Holban declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
       Preşedinte de şedinţă  

     Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 
       Constantin HOLBAN                                       Gheorghe CARNARIU 
 


