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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 
Nr. 7930 din 18.04.2019 

 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 18.04.2019, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 287/12.04.2019. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1200.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează a 20 de consilierilor locali, lipsind motivat dnul consilier Dragoș 
Viorel Moroșanu. 

Se 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 27.03.2019, care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 
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1. La punctul 2) - Proiect de hotărâre privind transmiterea unor 
terenuri din proprietatea publică a Municipiului Roman în 
proprietatea publică a Județului Neamț – iniţiator domnul Lucian-
Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman se înlocuiește anexa cu 
forma nouă – anexa corectată; 

2. La punctul nr. 5) - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
consolidat al municipiului Roman pe anul 2019 şi a listelor de 
investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și 
activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
subvenţii și credite interne – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman se înlocuiește anexa nr. 10 cu forma 
nouă – anexa nr. 10 modificată; 

3. La punctul nr. 16) - Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării 
unor cheltuieli din bugetul – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman se completează cu un articol 
suplimentar, conform expunerii de motive suplimentare nr. 7743 din 
15.04.2019; 

4. La punctul 18) - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor 
imobile – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman se înlocuiește anexa cu forma nouă – anexa 
corectată; 

5. se introduce punctul 21) – Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 55/2009  – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

6. se introduce punctul 22) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
efectuării unui schimb de terenuri – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 
Micu – Primarul Municipiului Roman; 

7. se introduce punctul 23) – Proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei la H.C.L. nr. 89/2017 privind punerea la dispoziția 
proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a 
terenurilor pentru construcția / modernizarea / reabilitarea 
obiectivelor din municipiul Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 
Micu – Primarul Municipiului Roman; 

8. se introduce punctul 24) – Proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind aprobarea 
Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea 
locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

9. se introduce punctul 25) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului actualizat pentru rest de executie la obiectivul „Parcări de 
reședință” – contract nr. 9683/31.05.2017 – iniţiator domnul Lucian-
Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

10.  se introduce punctul 26) – Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr.  53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru 
implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 
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Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

11.  se introduce punctul 27) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui acord de colaborare – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 
Micu – Primarul Municipiului Roman; 

12.  se introduce punctul 28) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes 
public local și județean, în perioada 9-11 mai 2019 – iniţiator domnul 
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

13.  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 trecerii unor bunuri din 
domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 
1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri din 
proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea 
publică a Județului Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui titlu de 
proprietate – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 67 din 
27.03.2019 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; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al 
municipiului Roman pe anul 2019 şi a listelor de investiţii finanțate 
din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și credite 
interne – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru 
organizarea Forumului de arhitectură şi urbanism - MOLDOVA 
REPER 2030, la Roman, în data 6 iunie 2019 – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobareaAcordului de colaborare 
pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL 
TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR, în cadrul Zilelor 
municipiului Roman 2019, în perioada 17-19 mai 2019 – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
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8. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 
279/2018 privind darea în administrare a Serviciului public pentru 
Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman, către 
Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 171/2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 
18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul 
serviciilor de transport public local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

12. 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; 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de 
Onoare” al municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea 
spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea Direcţiei 
Municipal Locato – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman;  

15. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pe 
anul 2018 în bugetul local pe anul 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman;  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
privind cumpărarea unui  imobil – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

20. Informarea dlui Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman 
cu privire la participarea la Forumul cooperării descentralizate 
Franța-România, 2-3 aprilie 2019; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de 
terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 89/2017 
privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț 
în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcția / 
modernizarea / reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;                                                                                                                             

24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 
220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul 
juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza 
Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman;  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat pentru 
rest de executie la obiectivul „Parcari de resedinta” – contract nr. 
9683/31.05.2017 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.  53/2019 privind 
aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de 
bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 
colaborare – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru 
organizarea unui eveniment de interes public local și județean, în 
perioada 9-11 mai 2019 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

29. punctul DIVERSE – la propunerea domnului consilier Radu-Cătălin 
Curpăn. 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor bunuri din 
domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și completarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu 
modificările şi completările ulterioare – 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 2) de pe ordinea de zi – transmiterea unor terenuri din 
proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a 
Județului Neamț – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului 
a fost favorabil, inclusiv pentru anexa - forma nouă (anexa corectată).  
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 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru anexă - forma 
nouă (anexa corectată). 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (inclusiv anexa corectată) 
a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unui titlu de 
proprietate – 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 – modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 
67 din 27.03.2019 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 – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului consolidat al 
municipiului Roman pe anul 2019 şi a listelor de investiţii finanțate din 
bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii şi subvenţii și credite interne – avizul comisiei 
pentru buget-finanțe a fost favorabil, inclusiv pentru anexa nr. 10 – forma nouă.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru anexa nr. 10 – 
forma nouă. 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn are o nelămurire referitoare la anexa 
nr. 4, subcapitolul 65.02.03.01-ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR. ”Din câte știu, 
la grădinița Smirodava este învățământ antepreșcolor. Nu știu dacă există capitol 
pentru antepreșcolar.”  

Dnul director economic Ciprian Dorin Alexandru precizează că nu este 
capitol pentru antepreșcolar. 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că în aceeași anexă, la 
punctual 33 avem „Reparații capitale strada Moldovei, Ocnitei, Tinosului, 
Pescarilor”, dar în același timp …….”  

Dnul director economic Ciprian Dorin Alexandru menționează că sunt 
plăți efectuate până în acest moment. 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că în ședința din 27 martie s-a 
aprobat o hotărâre referitoare la lista actualizată a proiectelor de lucrări. ”În 
anexa nr. 5 avem o altă sumă finală. Sunt tot plăți deja efectuate ?  

Dnul director economic Ciprian Dorin Alexandru afirmă că acolo este 
vorba despre suma care a fost aprobată să se tragă anul acesta.” 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să știe dacă la anexa nr. 6, la 
punctul 7 – „Actualizare documentatie Reabilitare Centrul cultural Unirea” este 
suma care deja este impusă în proiectul care a fost depus.  
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Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că este exact aceeași sumă. 
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn declară la anexa nr. 10 "Asigurări şi 

asistenţă socială", la <Total posturi aprobate conform H.C.L.> sunt 293. La 
<Posturi permanente> sunt 206, iar la <Posturi temporare>  0. 206 +0 nu știu 
dacă fac 293. Cred că acolo e o eroare materială.” 

Dnul director economic Ciprian Dorin Alexandru menționează că este 
vorba de o eroare materială. „Sunt 293 posturi permanente.” 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să știe dacă la <Indemnizații 
plătite unor persoane în afara unității> este vorba de indemnizațiile consilierilor 
sau de alte indemnizații. ”Este o sumă destul de mare”. 

Dnul director economic Ciprian Dorin Alexandru precizează că este vorba 
de indemnizațiile consilierilor. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (inclusiv anexa nr. 10 – 
forma nouă cu corecția de la „posturi temporare: 293 în loc de 206) a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de asociere 
pentru organizarea Forumului de arhitectură şi urbanism - MOLDOVA 
REPER 2030, la Roman, în data 6 iunie 2019 – 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 7) de pe ordinea de zi – aprobareaAcordului de colaborare 
pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL 
MEȘTEȘUGARILOR, în cadrul Zilelor municipiului Roman 2019, în 
perioada 17-19 mai 2019 – 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 8) de pe ordinea de zi – indexarea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 
voturi „pentru” și 5 abțineri (dnul R.C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dnul C. 
Holban, dnul E. Patrascu și dnul D. L. Vasiliu). 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 
nr. 279/2018 privind darea în administrare a Serviciului public pentru 
Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman, către Direcția 
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Municipal Locato Roman în calitate de operator – avizul comisiei pentru 
buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost 
favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 
din cuprinsul H.C.L. nr. 171/2018 – 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 11) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 
nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor 
de transport public local – avizul comisiei administrație publică locală, sport și 
turism pentru a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că, din cât știe, prin H.C.L. nr. 
18/2008 au fost stabilite la nivel de Roman 11 trasee. ”Să înțeleg că s-au abrogat 
celelalte ? S-au eliminat ?” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că inițial au fost 11 trasee. 
„Neparticipând nimeni la licitație pe unele trasee au rămas 5. Acum am încercat 
pe traseele existente să acoperim și aceste locații.” 

Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă acum se dorește a se 
înființa un traseu cu numărul 6. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că este vorba de cel care va 
face legătura între centrul comercial și Dedeman. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în cu 19 
voturi „pentru” și o abținere (dnul R.C. Curpăn). 
   

 La punctul 12) 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 13) de pe ordinea de zi – acordarea unor titluri de 
„Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman – avizul comisiei pentru 
cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dnul consilier Constantin Holban afirmă că anul trecut domnul primar a  
promis ca se va acorda titlul de „Cetăţean de Onoare” și fiului lui Strunga, cel 
care a lăsat prin testament să se construiască primăria și celelalte bunuri.  
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Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că atunci a declarat că se va 
acorda titlul de „Cetăţean de Onoare” la o data viitoare. „Îl vom lăsa pentru anul 
2020.” 
 Se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 45, alin. 5 din 
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală. 
 Urmare a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare, s-au 
constatat următoarele:  

- s-a aprobat acordarea, post-mortem, a titlului de „Cetăţean de Onoare” 
personalității romașcane Constantin N. Vasiliu Bolnavu, cu 19 voturi „pentru”; 

- s-a aprobat acordarea, post-mortem, a titlului de „Cetăţean de Onoare” 
personalității romașcane Mauriciu Riegler, cu 19 voturi „pentru”; 

- s-a aprobat acordarea, post-mortem, a titlului de „Cetăţean de Onoare” 
personalității romașcane Minodora Ursachi, cu 19 voturi „pentru”; 

Dnul consilier Constantin Holban nu a participat la vot. 
  

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea spațiilor 
cu altă destinație aflate în administrarea Direcţiei Municipal Locato – 
avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – utilizarea excedentului bugetului 
local pe anul 2018 în bugetul local pe 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 – aprobarea efectuării unor 
cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 
favorabil, inclusiv pentru articolul suplimentar (conform expunerii de motive 
suplimentare nr. 7743 din 15.04.2019). 
 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 
favorabil, inclusiv pentru articolul suplimentar. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru articolul 
suplimentar. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (inclusiv articolul 
suplimentar) a fost aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 Dnul consilier Ilie Boloca și dnul consilier Leonard Achiriloaei nu au 
participat la vot. 
 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – neexercitarea dreptului de 
preemţiune privind cumpărarea unui  imobil – avizul comisiei pentru 
urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 

La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor imobile – 
avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil, 
inclusiv pentru anexa corectată (forma nouă).   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru anexa corectată 
(forma nouă). 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 
voturi „pentru”. 
 Dnul consilier Bogdan-Costinel Andrieș nu a participat la vot. 

 

 La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 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 în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 21) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 55/2009 – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  

La punctul 22) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unui schimb 
de 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 23) de pe ordinea de zi – modificarea anexei la HCL nr. 
89/2017 privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în 
perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcția / modernizarea / 
reabilitarea obiectivelor din municipiul Roma – 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 19 
voturi „pentru”. 
 Dnul consilier Nicolae Bogdan Curcudel nu a participat la vot. 

 

 La punctul 24) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 
nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, 
întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului 
Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că valoarea de 450 lei este 
foarte mare.  ”Eu propun ca amendament să stabilim o valoare de 350 lei.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre în forma inițială a fost 
aprobat cu 14 voturi „pentru” și 6 abțineri. (dna I. Havrici Tomșa, dnul I. 
Boloca, dnul R. C. Curpăn, dnul C. Holban, dnul E. Pătrașcu și dnul D. L. 
Vasiliu) 
  

 La punctul 25) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului actualizat 
pentru rest de executie la obiectivul „Parcari de resedinta” – contract nr. 
9683/31.05.2017  – 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 26) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr.  53/2019 
privind 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. 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn propune, așa cum a propus și în 
ședința anterioară, să fie exclusiv T.V.A. ”Nu inclusiv T.V.A.” 

Dnul director economic Ciprian Dorin Alexandru precizează că așa a fost 
prinsă în buget. ”Este cu tot cu T.V.A.”. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 
voturi „pentru” și 4 abțineri (dnul consilier Ilie Boloca, dnul consilier Radu-
Cătălin Curpăn, dnul consilier Constantin Holban și dnul consilier Eugen 
Pătrașcu). 
  

 La punctul 27) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord 
de colaborare – avizul comisiei administrație publică locală, sport și turism 
pentru 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 Acordului de asociere 

pentru organizarea unui eveniment de interes public local și județean, în 
perioada 9-11 mai 2019 – 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 20) de pe ordinea de zi dnul primar Lucian-Ovidiu Micu 
prezintă informarea referitoare la participarea la Forumul cooperării 
descentralizate Franța-România, 2-3 aprilie 2019; 
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 Diverse: 
 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că, din discuția avută acum 2 
zile, a înțeles că abonamentul anual va fi nominal. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga precizează că abonamentul nu va fi 
nominal. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că abonamentul va fi ca și cel 
lunar.  ”Va avea bifat luna de sfârșit și anul de sfârșit, fără număr de mașină”. 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă nu cumva se deschide o 
ușa spre fraudă.  

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă în ce sens. 
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că se referă la faptul că cineva 

poate pleaca la mare o lună de zile și îl împrumută altcuiva. 
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă unde este frauda. ”Nu poate fi 

folosit de două persoane odată. Nu confundați cu bariera. Vorbim de 
abonamentul anual”. 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă cât costă o călătorie de la 
Lebăda la Dedeman la ora 1000. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că nu este traseu la ora 1000 la 
Dedeman. 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că s-a încercat să se facă un 
transport public și acum …… . 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că se face. ”Chiar am și reușit”. 
 Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că dimineața sunt 2,5 ore de la 
0530 la 0800 și după-amiaza de la 1500 la 1600. ”În mod normal sunt persoane care 
merg dimineața la școală sau la serviciu și ar trebui să aibă tot un interval de 
genul acesta și pentru întoarcere”.  

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că deja problema este studiată. 
”Au fost discuții cu agenții economici de acolo din zonă și s-a stabilit acest 
program.” 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă orele la Liceul nr. 5 se 
termină la ora 1500. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acolo este traseul nr. 6 la 
care tocmai s-a făcut mențiune, unde se circulă din zece în zece minute între 
Dedeman și Autogară. „Acolo majoritatea copiilor sunt din mediul rural și au 
transportul lor.” 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că o „excursie” de la Lebăda 
la Dedeman la ora 1000 costă 2,5, lei pentru primul traseu și 2,5 lei pentru al 
doilea traseu. „Nu ?” 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că sunt trasee diferite, iar 
abonamentul este universal valabil pe toate liniile. 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că cine nu are abonament 
trebuie să plătească. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că cine nu are abonament trebuie 
să plătească bilet. 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă ”bilet” sau ”bilete” ?” 
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Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că este „bilet” sau „bilete” 
în funcție de cât vrea să călătorească. 

Dnul consilier Leonard Achiriloaei aduce în discuție reabilitarea 
peisagistică de pe Bulevardul Republicii, zona care se termină la intersecția cu 
strada Smirodava. ”Romașcanii de la blocul din acea zonă m-au rugat să vă 
spun, să aveți în vedere și amenajarea zonei din fața blocului, chiar de lângă 
abator, de la Supermaket Marcel, pentru că acea zonă nu este prinsă în acea 
amenajare peisagistică cu spații verzi.” 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că acolo este o altă dicuție. 
„Acolo proiectul mare de reabilitare prevede toată zona începând de la limita 
trotuarelor înspre strada Smirodava, Gloriei, Ecaterina Teodoroiu, Ion Creangă. 
Partea de trotuare, pe întreg Bulevardul Republicii, va fi un proiect viitor care va 
merge până la intersecția cu strada Bogdan Dragoș, deci și zona invocată. Ea nu 
va fi prinsă pe proiectul acesta care privește doar zona de spații verzi și de la 
limita trotuarelor. ” 

Dnul consilier Leonard Achiriloaei î i urează <<La mulți ani !>> domnului 
consilier Andrei Fron. 
 
 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 
 


