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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27.03.2019, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 222/22.03.2019.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”,
Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1400.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează a 20 de consilierilor locali, lipsind motivat dnul consilier Miluță
Scutaru.
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.
Dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară deschisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dna preşedinte Ioana Roxana Iorga supune la vot procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 27.02.2019.
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Dnul consilier Radu Cătălin Curpăn solicită modificarea intervenției
domniei sale de la punctul 19) întrucât conține unele erori. Forma corectă este
următoarea:
”Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că din câte a observat, este vorba de
fapt despre eliminarea 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 nu mai fie pe
anotimpuri, motiv pentru care eu propun tot un program unitar și o să vă supun la
vot un amendament, program de luni-vineri de la 0800 – 1600 și sâmbăta și duminica
liber.”

Urmare a supunerii la vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de
27.02.2019 cu amendamentul dlui consilier Radu Cătălin Curpăn, a fost aprobat
în unanimitate de voturi.
Dna preşedinte Ioana Roxana Iorga supune la vot procesul-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 21.03.2019, care este aprobat în unanimitate
de voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:
1. se introduce punctul 13) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unor terenuri; – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu
– Primarul Municipiului Roman;
2. se introduce punctul 14) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului anual de execuțiebugetară pe anul 2018 – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
3. se introduce punctul 15) – Proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea art. 1 din H.C.L. nr. 124/2014 privind stabilirea cotei
părți din chiria ce va fi încasată de către titularii dreptului de
administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul
închirierii acestor bunuri – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
4. se introduce punctul 16) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de
Evidenţă a Persoanelor a municipiului Roman– iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
5. se introduce punctul 17) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
DALI-ului și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de
investitie: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman, jud. Neamț”
– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului
Roman;
6. se introduce punctul 18) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
DALI-ului si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de
investitie: „Modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, municipiul
Roman”, jud. Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
7. se introduce punctul 19) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
DALI-ului si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de
investitie: „Reabilitare Grădiniţa nr. 2 cu program normal,
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municipiul Roman”, jud. Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu
Micu – Primarul Municipiului Roman;
8. se introduce punctul 20) – Proiect de hotărâre privind reactualizarea
listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul
rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in
baza garantiilor proprii – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
9. se introduce punctul 21) – DIVERSE – la propunerea domnului
consilier Radu-Cătălin Curpăn.
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Consiliului Local al Municipiului Roman pentru anul 2019 –
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. asupra unor terenuri
proprietate publică a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru
desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do, la Roman,
13–14 aprilie 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi
A.N.L. pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor
construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de
ani – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 284/2018 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;
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11. 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;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în
municipiul Roman actualizat – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri;
– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului
Roman;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuțiebugetară pe anul 2018 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu
Micu – Primarul Municipiului Roman;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din
H.C.L. nr. 124/2014 privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi
încasată de către titularii dreptului de administrare asupra
bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri –
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a
municipiului Roman– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI-ului și a Devizului
general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare
trotuare în municipiul Roman, jud. Neamț” – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI-ului si a Devizului
general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Modernizare
străzi cartier Nicolae Bălcescu, municipiul Roman”, jud. Neamț –
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI-ului si a Devizului
general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare
Grădiniţa nr. 2 cu program normal, municipiul Roman”, jud.
Neamț – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
20. Proiect de hotărâre privind reactualizarea listei proiectelor de
lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern
contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor
proprii – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
21. Diverse – la propunerea domnului consilier Radu-Cătălin Curpăn.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului anual de
acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Consiliului Local al Municipiului Roman pentru anul 2019 – avizul comisiei
pentru buget-finanțe a fost favorabil.
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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. 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 dezmembrării unui
teren – 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 – aprobarea Acordului de asociere
pentru desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do, la Roman,
13–14 aprilie 2019 – 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 efectuării unei 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea listei finale de priorităţi
A.N.L. pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor construite în
Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi
familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani – avizul comisiei pentru
administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Page 5 of 11

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
”unanimitate” de voturi.
La punctul 8) 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării 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 în
”unanimitate” de voturi.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 284/2018
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 – 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 11) 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 în
”unanimitate” de voturi.
La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului
privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în
municipiul Roman actualizat – 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 13) 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 în
”unanimitate” de voturi.
Page 6 of 11

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea contului anual de
execuție bugetară pe anul 2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că anexa la acest proiect pe
site-ul primariei nu este lizibilă. „Pe tabletă da, dar acolo nu.”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că acest lucru se va remedia.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
”unanimitate” de voturi.
La punctul 15) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea art. 1
din H.C.L. nr. 124/2014 privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi
încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor
proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri – 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 – aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a
municipiului Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală,
sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că a observat că va avea loc o
promovare. ”Nu vor fi probleme, se schimbă în statul de funcții, o persoană
promovează pe o treaptă superioară. De obicei făceam promovările prin
aprobarea unei noi organigrame.”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că acesta este regulamentul. ”În
baza regulamentului se organizează concurs. Promovarea se face pe bază de
concurs. Acesta este regulamentul-cadru pe care noi îl aprobăm. Nu aprobăm
persoane, nu aprobăm funcții, nu aprobăm nimic.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
”unanimitate” de voturi.
La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea DALI-ului și a
Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare
trotuare în municipiul Roman, jud. Neamț” – avizul comisiei pentru
urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Constantin Holban afirmă că la proiectele 17, 18, 19 și 20
care au fost puse ca suplimentare, grupul P.S.D. nu va participa la vot. „Nu am
avut timpul necesar să le discutăm între noi și cu specialiști. Sunt probleme de
bani, sunt importante. Asta trebuie discutat mai pe larg. Renunțăm la 20 de
kilometri ... gaz ... Cordun ca să tragem 8 ....”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că s-a renunțat pentru că avizul
a venit doar pentru 8 kilometri. „Avizul de la Delgaz a venit doar pentru 8
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kilometri. Știți foarte bine celebra ordonanță 114, care generează majorarea
costurilor între 15% - 25%”.
Dnul consilier Constantin Holban afirmă că mâine se va discuta ordonanța
114.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că domnul consilier
Constantin Holban a mai promis în trecut că Guvernul va mai face anumite
lucruri pe care, din păcate, nu le-a mai făcut. ”Ar fi o mare bucurie, vă spun, nu
numai pe partea asta, pe proiectele europene, pe toate.”
Dl. consilier Constantin Holban îl roagă pe domnul primar să se aștepte
până mâine.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că nu se poate aștepta până
mâine. „Așteptăm până la ”Sfântul Așteaptă”. Nimeni nu spune că dacă va fi
schimbată ordonanța 114 mâine, diminuându-se salariul obligatoriu în domeniul
construcțiilor, nu putem reveni.”
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că nu se va schimba.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă: „Atunci ce să așteptăm ?”
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn precizează că a avut loc o întâlnire
între guvern și reprezentanții patronatului societăților din construcții și s-a
încheiat un acord.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă ce să așteptăm dacă influența
salariului în devizele generale este de 15% - 25% ”Ce să așteptăm mâine de la
guvern ?”
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să nu se mai dea vina pe
guvern, că el este de vină.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că nu a dat vina. „Am zis că au
crescut devizele. Trebuie actualizate devizele cu noua manoperă. Temeiul
legislativ este ordonanța 114.”
Dnul consilier Constantin Holban menționează că inclusiv proiectarea este
de 10 ori mai scumpă. ”Am plecat de la 120 de mii și am ajuns la 1 milion 200.”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu dorește să știe la care.
Dnul consilier Constantin Holban afirmă că discuția a fost rândul trecut.
”Eu sunt de acord, unde este diriginția, treaba de șantier, este clar. Dar când
proiectul pe care îl faci și .... acum de fapt reactualizezi, îl duci după ordonanță
..... și să să crești cu 55% ....”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că dumnealui a spus că influența
în manoperă este de 55%, iar în devizul general este între 15% - 25%.
Dnul consilier Constantin Holban revine la propunerea de a amâna cele 4
proiecte.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că orice întârziere în
aprobarea acestor devize înseamnă întârzieri în demararea licitațiilor și în
începerea lucrărilor. ”Deja bugetul, știți foarte bine, este foarte întârziat. Haideți
să dăm drumul la niște lucrări în acest oraș. Orașul are nevoie de investiții.”
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să știe de ce s-a dat așa de
mult la parcări și s-a luat de la grădinița nr. 2 și de la creșa Smirodava.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că la creșa Smirodava este
program cu finanțare europeană iar cota de cofinanțare a noastră, conform
contractului, a scăzut cu 1 milion de lei. ”La grădinița am luat decizia să facem
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doar lucrări de reabilitare la acoperiș și la partea de fundație, eliminând
extinderea. Oricum populația școlară este în scădere. Ba mai mult, noi vom
construi o grădiniță nouă în Roman pe fonduri europene. Din aceste
considerente am luat aceste decizii. Mai mult decât atât, la parcările de reședință
am reactivat programul multianual de parcări. L-am introdus aici și avem parcări
tip. Deja lucrăm să facem mai multe parcări din împrumut, din ceea ce a generat
ca din împrumut programul inițial pe care l-am gândit, recuperând acele sume și
recuperând timp. Nu ne-au rămas decât pentru 7 proiecte care sunt proiecte mari,
de parcări mari, care afectează mai multe zone din municipiu care să fie
actualizate. Toate explicațiile cred, că le-am dat și în expunerea de motive. Noi
înțelegem punctul dumneavoastră de vedere, este dreptul dumneavoastră de a nu
participa la vot. Era frumos să lăsați fiecare consilier să își spună punctul de
vedere.”
Dl. consilier Constantin Holban dorește să știe de ce au fost ca
suplimentare.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că s-a lucrat până ieri.
”Întrebați-l pe domnul Ioniță ce făcea luni noaptea.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14
voturi „pentru”.
Dna consilier Iulia Havrici Tomșa, dnul consilier Ilie Boloca, dnul
consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul consilier Constantin Holban, dnul consilier
Eugen Pătrașcu și dnul consilier Daniel Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot.
La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea DALI-ului si a
Devizului îgeneral actualizat pentru obiectivul de investitie: „Modernizare
străzi cartier Nicolae Bălcescu, municipiul Roman”, jud. 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 cu 14
voturi „pentru”.
Dna consilier Iulia Havrici Tomșa, dnul consilier Ilie Boloca, dnul
consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul consilier Constantin Holban, dnul consilier
Eugen Pătrașcu și dnul consilier Daniel Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot.
La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea DALI-ului si a
Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare
Grădiniţa nr. 2 cu program normal, municipiul Roman”, jud. Neamț –
avizul comisiei 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 14
voturi „pentru”.
Dna consilier Iulia Havrici Tomșa, dnul consilier Ilie Boloca, dnul
consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul consilier Constantin Holban, dnul consilier
Eugen Pătrașcu și dnul consilier Daniel Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot.
La punctul 20) de pe ordinea de zi – reactualizarea listei proiectelor de
lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern
contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii –
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avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil, cu amendamentul că
denumirea corectă a proiectului de la punctul 10 este: „Cheltuieli neeligibile la
obiectivul: Cresterea eficientei energetice a cladirii publice din municipiul
Roman, str. Smirodava, nr. 28, POR SMIS111476.”
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul
comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”.
Dna consilier Iulia Havrici Tomșa, dnul consilier Ilie Boloca, dnul
consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul consilier Constantin Holban, dnul consilier
Eugen Pătrașcu și dnul consilier Daniel Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot.
Diverse:
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn are rugămintea, dacă s-ar putea, să se
prelungească programul la Direcția de taxe și impozite în următoarele zile.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că termenul s-a amânat prin
lege până la data de 1 aprilie.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să știe dacă există pe
tronsoanele pe care se va face asfaltare o strategie de infrastructură subterană
pentru telecomunicații.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă la care dintre ele se referă.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn precizează că pentru toate care se vor
asfalta anul acesta. ”Să nu ne trezim că asfaltăm și după aceea …..”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că trotuarele pe care le facem în
aceste zone sunt prevăzute cu pavele, tocmai în ideea în care, dacă vor exista
intervenții ulterioare pe telecomunicații, să putem să facem canale tehnice prin
trotuare.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, având în vedere că s-a modificat
programul parcărilor și au apărut noi amenzi la regulamentul privind estetica,
dorește să se aloce o parte din buget și pentru comunicare sau pentru publicitatea
acestor noi dispoziții. ”Sunt foarte mulți șoferi care nu știu că sâmbăta trebuie să
plătească.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că în toată luna martie s-au
făcut aceste informări. ”Nu am aplicat amenzi la regimul parcărilor, ba din
contra, am pus la fiecare în geam fluturași cu programul de lucru și cu ceea ce
trebuie făcut.”
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă: ”Fiecare geam de .. ? ”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că a făcut referire la fiecare
geam de mașină parcată.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că nu crede că la fiecare
geam de mașină.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că au fost peste 5.000 de flyere.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn precizează că sunt între 10.000 14.000 mii de mașini în Roman.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că sunt peste 14.000 de
mașini.
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Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn propune să se facă și pentru celelalte
9000 de mașini.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că parcările acestea sunt
doar în zona centrală, nu în tot orașul. Am pus peste 5.000 de flyere în zona
centrală a orașului.”
Dnul consilier Constantin Holban consideră că se poate continua.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că nu e niciun fel de
problemă. ”Eu zic că s-a făcut suficientă publicitate.”
Dnul consilier Constantin Holban solicită precizări referitoare la parcarea
de vis-à-vis de școala nr. 5.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că acolo s-a finalizat procedura
la asfalt. „Așteptăm să fie timpul bun pentru a începe lucrările cu echipele
proprii din primărie. Și cea de la blocul 17 de pe Cuza-Vodă și cea de pe
fundătura Crizantemelor.”
Dnul consilier Eugen Patrașcu îl roagă pe domnul primar, dacă poate, să
intervină la terenul din spatele centrului „Romanița”. ”Este un focar de infecție
acolo”.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că are cunoștințe de această
problermă. ”L-am rugat pe domnul comandat de la Poliția Locală, ca imediat
după ședință, să vină până la mine în birou pentru a rezolva problema.”
Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează
Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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