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 MUNICIPIUL ROMAN 
   Piaţa Roman-Vodă nr. 1             www.primariaroman.ro 
   Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
   Fax. 0233.741.604      E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Secretarul Municipiului Roman 
Nr. 11557 din 19.06.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 19.06.2019, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 440/14.06.2019. 
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 a 19 de consilierilor locali, lipsind motivat dnul consilier 
Leonard Achiriloaei si dna consilier Daniela-Gabriela Suman. 

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. 

 
Dnul preşedinte Dragoș-Viorel Moroșanu declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local.  
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
  
Dnul preşedinte Dragoș-Viorel Moroșanu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 30.05.2019, care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 
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Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 
 

1. Se introduce punctul 15) - Proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de comodat cu Centrul Local A.P.I.A. Roman – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

 

 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 îndreptarea unor erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 121/2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

3. 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; 

4. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în 
proprietatea publică a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 30.05.2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor maxime pentru 
exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a 
municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

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

8. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public 
de Salubrizarea localităților din Județul Neamț – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  
consolidat și a listei de investiţii finanțate din bugetul local, pe anul 
2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de 
colaborare între Municipiul Roman, Asociația Box Club Municipal 
Roman și Club Sportiv Municipal Roman în vederea susţinerii 
ramurii sportive Box pe plan local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 
privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie 
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publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

14. Raportul de audit financiar nr. 5209/2019 și Decizia nr. 14/2019 încheiate 
de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Neamț; 

15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu 
Centrul Local A.P.I.A. Roman; 

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

 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – îndreptarea unor erori materiale 
din cuprinsul H.C.L. nr. 121/2019 – 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 3) 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 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 4) de pe ordinea de zi – schimbarea destinaţiei unui imobil 
aflat în proprietatea 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 5) de pe ordinea de zi – rectificarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 30.05.2019 – 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea tarifelor maxime pentru 
exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a 
municipiului Roman – 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tinewret 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 – avizarea Regulamentului 
Serviciului Public de Salubrizarea localităților din Județul 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuințe 
A.N.L. – 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local  consolidat și a listei de investiţii finanțate din bugetul local, pe anul 
2019 – avizul comisiei pentru avizul comisiei pentru buget-finanțe, ca urmare a 
adreseia fost favorabil cu următoarele amendamente: 

 În anexa nr. 1, la SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PRIMARIA 
ROMAN – VENITURI, după Cap. 37.02.03 - Varsaminte din sectiunea 
de functionare, se introduce un nou capitol care va avea următorul 
conținut: 
 

Cap. 11.02.09 – Sume din TVA pentru 
finanțarea învățământului particular sau 
confesional acreditat 

+72 0 -72 0 

 Totalul pe Trim.II devine „+218” în loc de „+146”, iar pe Trim.IV 
devine „+328” în loc de „+400” 

 În anexa nr. 1, la SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PRIMARIA 
ROMAN – CHELTUIELI, după Cap.61.02.05 - Protectie civila, se 
introduce un nou capitol care va avea următorul conținut: 
 

Cap. 65.02.03.01 Învățământ preșcolar +72 0 -72 0 
Art. 55.01.63 Finanțarea învățământului 
particular sau confesional acreditat +72 0 -72 0 

Totalul pe Trim.II devine „+141” în loc de „+69”, iar pe Trim.IV devine 
„+352” în loc de „+424”. 

 Celelalte prevederi ramân neschimbate. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu aceleași amendamente. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele 
comisiilor de specialitate a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui protocol 
de colaborare între Municipiul Roman, Asociația Box Club Municipal 
Roman și Club Sportiv Municipal Roman în vederea susţinerii ramurii 
sportive Box pe plan local – 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord 
de asociere – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tinewret 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 – modificarea H.C.L. nr. 219 din 
18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie 
publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu rmatoarele amendamente: 
 

 În anexa nr. 1 numărul total funcții contractuale este de 66 în loc de 64; 
 În anexa nr. 1 la „Serviciul Baze Sportive” numărul de funcții 

contractuale de execuție este „42   3   39” în loc de „40   3   37”; 
 În anexa nr. 1 la „Formația Complex Sportiv și de Agrement Moldova” 

numărul de funcții contractuale de execuție este „27   1   26” în loc de 
„25   1   24”; 

 În anexa nr. 2 se introduc punctele 35 și 36 ce vor avea următorul 
conținut: 

35 vacant  MUNCITOR CALIFICAT IV M,G 

36 vacant  MUNCITOR CALIFICAT IV M,G 

 În anexa nr. 2 punctele 35-64 devin 37-66. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendamente. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele 
comisiilor de specialitatea fost aprobat cu 17 voturi „pentru”, 1 abținere (dnul 
E. Patrașcu) și 1 vot „împotrivă” (dnul C. Holban). 
   

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – încheierea unui contract de 
comodat cu Centrul Local A.P.I.A. 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. 
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La punctul 14) de pe ordinea de zi dnul primar Lucian-Ovidiu Micu 
prezintă Raportul de audit financiar nr. 5209/2019 și Decizia nr. 14/2019 
încheiate de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Neamț;  
 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Dragoș-Viorel Moroșanu 
declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
    Preşedinte de şedinţă                                          

    Consilier,                                   Secretarul municipiului Roman 
  Dragoș-Viorel MOROȘANU                                        Gheorghe CARNARIU 
 


