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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 
Nr. 4019 din 27.02.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 27.02.2019, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 160/22.02.2019. 
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 consilierilor locali în funcție, în număr de 21. 
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. 
 
Dlul preşedinte Constantin Holban declară deschisă şedinţa ordinară a 

Consiliului Local.  
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
  
Dlul preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 31.01.2019.  
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 



Page 2 of 13 

 

1. se introduce punctul 26) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat si a contributiei bugetului local pentru 
obiectivul de investitie: „Amenajare sens giratoriu la intersectia 
dintre DN2 (E85) cu strada Plopilor, km.333+755, Roman, 
jud.Neamt” – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

2. se introduce punctul 27) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare 

participativă la nivelul Municipiului Roman – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
3. se introduce punctul 28) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general actualizat si a contributiei bugetului local pentru 
obiectivul de investitie: „Canalizare menajera str. N.Balcescu si 

I.L.Caragiale si Canalizare pluviala str. N.Balcescu, A. Iancu, Fdt. 
Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamt ” – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
4. se introduce punctul 29) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

îndreptării unei erori materiale – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 
Micu – Primarul Municipiului Roman; 

5. se introduce punctul 30) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
efectuării unor cheltuieli – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 
21/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor 

proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administraţia 
Pieţelor, Bazar, Obor – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 108 

din 13.05.2016 privind aprobarea închirierii unui spațiu către 
Asociația Națională a Surzilor România-Filiala Surzilor Neamț – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parțial al 

terenurilor și construcțiilor aparținând domeniului privat al 
municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre 
Municipiul Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman pentru 

realizarea Târgului de Paște 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 
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6. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile 

pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de 
parteneriat cu Fundația ”Episcop Melchisedec” Roman – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui autovehicul 

către CSM Roman - iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 280/2018– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

10.  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; 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor 

terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile –  iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
13.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 276/19.12.2018 

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; 

14.  Proiect de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

15.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 240/05.11.2018 
privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2019  – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

16.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului 

Roman – iniţiator Roxana Ioana Iorga – Viceprimarul Municipiului 
Roman; 

17.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Roman cu alte 
unități administrativ-teritoriale,  în vederea  înființării Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE 
DEZVOLTĂ” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
parteneriat – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 
privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 
parcare situate pe raza Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajarii unei parcari publice 
pe terenul proprietate a municipiului Roman, str. Aprodu Arbore 
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f.n., judetul Neamt – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

21.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor clădiri și 

terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
22.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2008 

privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de 
transport public local, modificata și completata – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a 

contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Reabilitarea si modernizarea drumurilor publice in cartierul Petru 
Rares, Municipiul Roman”– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

24. INFORMARE privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în 

anul 2018; 
25. INFORMARE privind atribuțiile și obligațiile care revin aleșilor locali 

regimul ”incompatibilităților” și ”conflictului de interese”;  
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a 

contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Amenajare sens giratoriu la intersectia dintre DN2 (E85) cu strada 
Plopilor, km. 333+755, Roman, jud.Neamt” – iniţiator domnul Lucian-
Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru implementarea 

procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman – 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a 
contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Canalizare menajera str. N.Balcescu si I.L.Caragiale si Canalizare 

pluviala str. N.Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, 
municipiul Roman, jud. Neamt ” – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 
Micu – Primarul Municipiului Roman; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale – 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli – 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 21/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate 
publică aflate în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, 
Obor – 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. 
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 La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 108 din 13.05.2016 privind aprobarea închirierii unui spațiu către 

Asociația Națională a Surzilor România-Filiala Surzilor Neamț – 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 inventarului parțial al 

terenurilor și construcțiilor 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 4) 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 în 
”unanimitate” de voturi. 
   

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea acordului de asociere 
dintre Municipiul Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman pentru 

realizarea Târgului de Paște 2019 – 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 – stabilirea componenței echipei 

mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă vor fi angajări 

suplimentare sau din ceea ce există. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că va fi din ceea ce există. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
”unanimitate” de voturi. 
  

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unor acorduri 
de parteneriat cu Fundația ”Episcop Melchisedec” 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 8) de pe ordinea de zi – darea în administrare a unui 
autovehicul către CSM 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 cu 20 de 
voturi ”pentru”. 
 Dl. consilier Ilie Boloca nu a participat la vot. 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei eroari materiale 
din cuprinsul H.C.L. nr. 280/2018 – 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 – 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. 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi 

închirierii unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea 

teritoriului a fost favorabil cu următoarele amendamente:  
 - Titlul proiectului, al expunerii și al raportului va fi: ”Aprobarea 
concesionării unor terenuri” și nu ”Aprobarea concesionării și închirierii unor 
terenuri” cum din eroare a fost prevăzut; 
 - În toate cele 6 Studii de Oportunitate, la punctul 2.1, alineatul 2, temeiul 
legal din Legea nr. 50/1991R este art. 15, lit. „f” în loc de art. 13, pct. 1 cum 
din eroare a fost menționat.”   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu aceleași amendamente. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele 
comisiilor de specialitate, a fost aprobat în ”unanimitate” de voturi.   
  

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor imobile – 
avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil cu 
amendamentul de a se înlocui în anexă, în coloana 2: ”Chiriaș” la poziția 1, 

Pricope Ionuț cu Brumă Petronela.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele  
comisiilor de specialitate a fost aprobat în ”unanimitate” de voturi.   
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 La punctul 13) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
276/19.12.2018 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi 

statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă 
Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu participă la vot. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de 
voturi ”pentru”. 
  

La punctul 14) de pe ordinea de zi – respingerea 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. 
 

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 
240/05.11.2018 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2019 – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
”unanimitate” de voturi. 
  

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – mandatarea reprezentării 

Municipiului Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. consilier Leonard Achiriloaei propune din partea PNL pe doamna 
consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș. 
 Dl. Constantin Holban propune din partea PSD pe domnul consilier Radu-
Cătălin Curpăn. 
 Se trece la vot secret. 
 Urmare a numărării voturilor de către comisia de validare, se constată că 

doamna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș a fost votată în ”unanimitate” de 
voturi iar domnul consilier Radu-Cătălin Curpăn a fost votat cu 17 voturi 
”pentru” și 4 ”împotrivă”. 

Urmare a supunerii la vot, celelalte articole din proiectul de hotărâre a fost 

aprobat în ”unanimitate” de voturi. 
  

La punctul 17) de pe ordinea de zi – asocierea municipiului Roman cu 
alte unități administrativ-teritoriale,  în vederea  înființării Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”– 
avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil cu 
următoarele amendamente: 
- Anexa nr. 1 - Act Constitutiv al asociației de dezvoltare intercomunitară 

la pagina 8 - se va înlocui ultima frază - Reprezentanții asociaților în 

Adunarea generală a ”ASOCIAȚIEI MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” cu 

„Reprezentanții asociaților în Adunarea generală a asociației de 
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dezvoltare intercomunitară ”ASOCIAȚIEI MOLDOVA SE 

DEZVOLTĂ”: 
- Anexa nr. 2 - Statutul asociației de dezvoltare intercomunitară articolul 

14 va avea următorul cuprins: Asociația poate accepta noi membri, cu 

acordul asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, 
prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Membrii 
asociați pot fi alte unități administrativ teritoriale sau instituții publice 
locale. Orice unitate administrativ - teritorială care devine membru al 

Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut. Pentru a vota 
hotărârea de acceptare a noilor membri, reprezentanții asociaților în 

Adunarea Generală au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea 
unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin 
hotărâre a consiliului local. 

- Anexa la anexa nr. 2 - Proces verbal de constituire al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” 
Se va insera data de 23.01.2019 ca data încheierii procesului verbal, cu 
ocazia constiturii Asociației de Dezvoltare Intercomuniară „Moldova se 

dezvoltă” în loc de „Asociația Moldova se dezvoltă” 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 
 Dl. consilier Constantin Holban afirmă că dumnealui a analizat cu atenție 

această asociație și este foarte bine venită. ”Întrucât sunt doar 6-7 localități, nu 
reprezintă chiar Moldova. Ziceam doar partea de Nord cele 4 județe, că Moldova 

mai cuprinde și Bacăul și Vrancea și Vaslui. Hai partea de Nord a noastră, cele 4 

județe cum e Suceava, Botoșani, Iași și Neamț. Nu văd aici alte localități, să o 

luăm din Nord, cum e Gura Humorului, Fălticeni, Pașcani, Târgu Neamț. Grupul 

PSD se va abține la vot la acest proiect”.      
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este un grup de inițiativă în 

realizarea acestei asociații. ”Așa cum ați văzut prin modificarea care a fost adusă 

la comisie, membri ai asociației pot fi orice alte unități administrativ teritoriale. 

Nu vă ascund faptul că am început discuții și cu municipii din alte județe, Bacău 

și Vaslui, și orice alt municipiu, orice altă localitate care dorește să se alieze cu 

noi în această asociație este binevenită, noi am declarat încă de la început că va 

fi o asociație de tip deschis. Așa după cum ați și observat avem și o cotizație 

anuală, fiecare dintre municipiile care vor veni vor trebui să achite această 

cotizație anuală și din punctul nostru de vedere oricine poate dori să vină în 

sprijinul demersului nostru de a crea la nivel regional anumite investiții este 

binevenit și poate face parte din această alianță”.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele  
comisiilor de specialitate a fost aprobat cu 15 voturi ”pentru” și 6 ”abțineri”. 

 
La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii 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. 
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 La punctul 19) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 220 din 
27.09.2018 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 

parcare situate pe raza Municipiului Roman – avizul comisiei administrație 

publică locală, sport și turism a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că din câte a observat 
dumnealui este vorba de fapt despre urmare amendamentului pe care l-a adus 
dumnealui în ședința din 27 septembrie 2018. ”Cel în sezon de iarnă și cel din 

sezon de vară, motiv pentru care propun, am înțeles că se dorește utilizarea unui 
program unitar să fie numai pe anotimpuri, motiv pentru care eu propun tot un 
program unitar și o să vă spun la vot un amendament, program de luni-vineri de 
la 08.00 – 16.00 și sâmbăta și duminica liber”. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

domnului consilier Radu-Cătălin Curpăn a fost respins întrucât au fost 6 voturi 
”pentru” și  15 voturi ”abțineri”.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre în formă inițială a fost 

aprobat cu 15 voturi ”pentru”și 6 ”abțineri”. 
  

 La punctul 20) de pe ordinea de zi – aprobarea amenajarii unei 
parcari publice pe terenul proprietate a municipiului Roman, str. Aprodu 
Arbore f.n., judetul Neamt – 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 21) de pe ordinea de zi – darea în administrare  a unor 
clădiri și terenuri – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și 

turism a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Avizul comisiei pentru buget-finanțe 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. 18 din 
14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de 
transport public local, modificata și completata – avizul comisiei pentru 
administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. consilier Constantin Holban anunță faptul că membrii formațiunii 
dumnealui nu sunt de acord cu modificarea valorii biletului, 2,5 lei călătorie 

începând cu 01.03.2019. ”Vor vota împotrivă”. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu dorește să facă câteva precizări. ”Prețul la 

abonamente rămâne neschimbat, este vorba despre cei care doresc călătorii 

individuale. Iarăși ca o precizare, faptul că din anul 2012 este același preț la 
transport și dacă luați în calcul evoluția inflației, evoluția salariilor și a celorlalte 

cheltuieli din 2012 până în 2019, zic că este o creștere rezonabilă în concordanță 

și cu prețul stabilit de Consiliul Județean la societatea Troleibuzul”.   



Page 10 of 13 

  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
”unanimitate” de voturi. 
 

La punctul 23) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 
actualizat si a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Reabilitarea si modernizarea drumurilor publice in cartierul Petru Rares, 

Municipiul Roman” – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea 

teritoriului a fost favorabil cu amendament, titlul proiectului si al raportului să 

fie ”Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru 
obiectivul de investitie: „Reabilitarea si modernizarea drumurilor publice in 

cartierul Petru Rares, Municipiul Roman” în loc de ”Proiect de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat si a contributiei bugetului local pentru 
obiectivul de investitie: „Reabilitarea si modernizarea drumurilor publice in 

cartierul Petru Rares, Municipiul Roman”  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 
 Dl. consilier Constantin Holban dă citire unui alineat din preambulul 

proiectului de hotărâre. ”Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată precum si ale H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilortehnico-economice 
aferenteobiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice”. 

Același lucru îl avem și pe cea din februarie 2018. Eu unu le am scos și le-am 
pus față în față, deci nu ar trebui să facem întrucât pur și simplu nu a vâzut 

nimeni de la comisie....și asta este destul de grav pentru că, pentru Ordonanța de 

Urgență nr. 114, pentru aceasta se face reactualizarea. Uitați-vă domnule primar 

!” 
 Dl consilier Constantin Ghica menționează că nu este intrată în vigoare.  
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă care este ideea pentru a putea 

răspunde. ”Dacă vă referiți la temeiul de drept pot să vă spun că temeiul de drept 

este corect indicat. Ordonanța nr. 114 nu produce efecte decât în ceea ce privește 

pozițiile din devizul general actualizat. Nu are nicio legătură cu invocarea din 

temeiul de drept. Competența de aprobare a devizelor generale actualizate, a 

studiilor de fezabiliate sunt reglementate prin alte legi”. 
 Dl. consilier Constantin Holban afirmă că a studiat foarte atent ordonanța. 

”Într-adevăr prinde atât la proiectare inclusiv până când ajunge la organizarea de 

șantier unde s-au schimbat foarte mult prețurile, salariile ajung până la 30 de 

miloane în construcții și așa mai departe. În expunerea de motive spune că este 

vorba de ordonanța 114”.  
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu repetă ”Invocarea temeiului de drept 
pentru aprobarea devizelor generale actualizate este una, iar actualizarea 
devizelor în baza unor altor prevederi legislative este cu totul altceva”. 
 Dl. consilier Constantin Holban afirmă ”Crește proiectul de la 2,3 
milioane la 3,7 milioane. Este vorba despre o creștere extraordinar de mare. Nu 
m-aș lega dacă ar intra toate costurile acestea la organizarea de șantier unde intră 

toate costurile astea, dar aș fi foarte curios, domnul Ioniță să ne explice cum 

poate să crească devizul de anul trecut când l-am aprobat noi la proiectare să 

crească de la 38 mii de 3 ori.” 
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 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că anul trecut când a fost aprobat 

acel deviz, inclusiv în domeniul proiectării salariul minim pe economie era tot 
3.000 lei. ”Tot ce ține parte de construcții totul de majorează la 3.000 lei la 
salariul pe economie, ceea ce induce clar la o evoluție foarte mare a prețurilor. 

De asemeni mixtura asfaltică, de fapt o componentă a mixturii asfaltice, 

beetumul s-a dublat ca și preț în ultimul an. În condițiile în care noi dorim să 

reabilităm aceste străzi manopera este foarte clar că este foarte scumpă atât la 
reabilitări de trotuare cât și la mixtura asfaltică și la covorul asfaltic, evident, pe 

cale de consecință faceți și dumneavoastră un calcul cam cât înseamnă raportat 

3.000 lei la 1.900 lei cât era salariul înainte. De aici mai departe faceți 

dumneavoastră calculul.” 

 Dl. consilier Constantin Holban precizează că a discutat cu oameni care 

lucrează, chiar și de la Bacău și de la Iași și s-a spus că este mult prea încărcat la 

partea de proiectare. ”Nouă ni se pare că această reactualizare este făcută mult, 
mult prea larg față de .....”. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că presiune pe bugetul local va fi 

foarte mare pe toate devizele care vor apărea în perioada imediat următoare. 

”Inclusiv o să vedeți cele două proiecte suplimentare o să vedeți cum lucrările 

finanțate prin PNDL și costurile suplimentare vor fi suportate tot din bugetul 

local. Aceeași discuție o avem și cu proiectele cu finanțare europeană, ele toate 

se formează în concordanța cu standardele care există în momentul de față cu 

standardele de cost din România și cu prețurile care din păcate au explodat în 

acest domeniu. Lucrul cel mai important de reținut este faptul că dorim să 

începem procedura de licitație publică pentru străzile din cartierul Petru Rareș, 
procedură care se va desfășura printr-o licitație publică și este clar că prețurile 

pe care noi le-am pus în acest deviz general actualizat vor fi cele care vor rezulta 
în urma licitațiilor publice. În baza unor temeiuri de drept se actualizează un 

deviz, iar devizul se actualizează în urma unor modificări legislative.”. 
 Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă care este diferența față de 

devizul anterior. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că diferența este de 1,2 milioane 
euro dar la fel va fi la toate proiectele. ”Acesta este efectul de bumerang al 
ordonanței din păcate și acest lucru se întâmplă la toate proiectele de la ANL”. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn precizează că este efectul unor 
prevederi din ordonanță. 

Dl. consilier Constantin Holban afirmă că a consultat 3 firme de 
construcții. ”Este vorba de calcul, unde se duce”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că trebuie întrebat un 

proiectant nu o firmă de construcții. ”Proiectantul este cel care își asumă un 

deviz general. Firma de construcții își face calcule și vine la o licitație publică.”. 
 Dl. consilier Constantin Holban precizează că a întrebat și la Institutul de 

Proiectare de la Bacău. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că devizul este avizat de cei de la 

Bacău. 
 Dl. consilier Constantin Holban consideră că este mult prea larg, este din 

banul public. 
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 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă ”Să înțelegem că locuitorii 

cartierului Petru Rareș nu merită o investiție în zona lor ?” 
 Dl. consilier Constantin Holban afirmă că este de acord să se facă dar nu 

cu așa costuri. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 
voturi ”pentru”, 3 ”abțineri” și 3 ”împotrivă”. 
 

 La punctul 24) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 
actualizat si a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Amenajare sens giratoriu la intersectia dintre DN2 (E85) cu strada 
Plopilor, km. 333+755, Roman, jud.Neamt” – avizul comisiei pentru 
urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn dă citire unui pasaj din expunerea de 
motive ”....lucrarilor de executie de aprox. milioane lei s-au realizat si platit 
aprox. milioane lei. Prin actualizare executia se va ridica in total la aprox. 
milioane lei. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că datele se regăsesc în hotărâre. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat  cu 15 
voturi ”pentru” și 6 ”abțineri”. 
 

 La punctul 25) de pe ordinea de zi – aprobarea măsurilor pentru 

implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului 
Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a 
fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că are de făcut două 

amendamente. ”La capital să fie cele 200 de mii exclusiv T.V.A., la fondul 
pentru 2019 și din comisia de evaluare să stabilim, acolo scrie membri 

reprezentanți din diverse direcții, să spunem un membru, doi ......”. 
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că membrii vor fi numiți prin 

dispoziție de primar.   
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că a înțeles. ”Deci eu aș face un 

amendament, valoarea pentru anul 2019 să fie 200 mii lei exclusiv T.V.A.”. 
 Urmare a supunerii la vot, amendamentul domnului consilier Radu-
Cătălin Curpăn a fost respins întrucât au fost 6 voturi ”pentru” și 15 ”abțineri”. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre în formă inițială a fost 
aprobat cu 15 voturi ”pentru” și 6 ”abțineri”. 

 
 La punctul 26) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 
actualizat si a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Canalizare menajera str. N.Balcescu si I.L.Caragiale si Canalizare 

pluviala str. N.Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul 
Roman, jud. Neamt ”  – 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 15 
voturi ”pentru” și 6 ”abțineri”. 
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 La punctul 27) de pe ordinea de zi – aprobarea îndreptării unei erori 

materiale – 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 28) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor 

cheltuieli – 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 29) de pe ordinea de zi se prezintă Informarea privind 
activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2018; 

 
La punctul 30) de pe ordinea de zi se prezintă Informare privind 

atribuțiile și obligațiile care revin aleșilor locali regimul ”incompatibilităților” și 

”conflictului de interese”;  
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Holban declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
       Preşedinte de şedinţă  

     Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 
       Constantin HOLBAN                                       Gheorghe CARNARIU 
 


