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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 21.03.2019, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 215 din 

19.03.2019. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala ”Unirii”, 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1400.  
La apelul nominal efectuat se constată şi se înregistrează prezenţa a 13 

consilieri locali. Lipsesc motivat următorii consilieri: dnul Ilie Boloca, dnul 

Radu-Cătălin Curpăn, dnul Petru Farcași, dna Iulia Havrici Tomșa, dnul Mihai 

Armanu, dnul Dragoș-Viorel Moroșanu, dnul Nicolae Bogdan Curcudel și dnul 

Miluță Scutaru. 
 

D-nul 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. 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă – 
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. 

 
Dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară deschisă şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local.  
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dna preşedinte Ioana Roxana Iorga supune spre aprobare ordinea de zi, 
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator 

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

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a  

tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 
medicamente – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI-ului și a Devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitarea, modernizarea 
și dotarea Centrului Multicultural «UNIREA», Municipiul Roman” – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 
– avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 
acordare a  tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 

medicamente – avizul comisiei 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea DALI-ului și a Devizului 

general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Centrului Multicultural «UNIREA», Municipiul 

Roman” – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 
favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier Constantin Holban afirmă că a observat că se măresc, 
datorită O.U.G. nr. 114, cheltuielile pentru obiectivul respectiv cu 1,3 milioane 
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lei. ”În expunerea de motive se spune că se încearcă obținerea finanțării de la 

Compania Națională de Investiții. Dacă Compania Națională de Investiții nu 

finanțează proiectul, se merge în continuare cu bani publici, cu banii primăriei 

Municipiului Roman ?”   
 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că nu. ”În momentul de față 

pentru acest obiectiv nu există finanțare. Noi încercăm depunerea acestui proiect 

și la Compania Națională de Investiții. Știți că este depus acest proiect și cu 

finanțare europeană. Încercăm practic mai multe surse de finanțare pentru a 

vedea unde avem mai mult succes. Este o tentativă de a reda circuitului cultural 
și acest obiectiv. Luni voi fi prezent la București pentru depunerea acestui 

proiect la  Compania Națională de Investiții. Dacă va fi finanțat prin Compania 
Națională de Investiții, noi nu avem nicio contribuție. Va fi exclusiv a 
Guvernului. La fonduri europene contribuția noastră este 2%.” 
 Dnul consilier Constantin Holban dorește să știe ce se întâmplă în situația 

în care nu se obține nicio sursă de finanțare. ”Mergem doar cu bani de la bugetul 
local ?” 
 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că sub nicio formă nu se va 

proceda așa, cu atât mai mult cu cât bugetul pe anul acesta este negativ, inclusiv 
la secțiunea de funcționare. ”Având în vedere noua lege a bugetului de stat, 
municipiile au avut cel mai mult de suferit. În momentul de față municipiul 
Roman nu reușește să își echilibreze bugetul, doar pe funcționare, cu circa 12 
milioane lei.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează 

     Consilier,                          Secretarul municipiului Roman, 
       Ioana Roxana IORGA                                      Gheorghe CARNARIU 


