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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30.05.2019, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 390/24.05.2019. 

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

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 14
00

.  

Se constată şi se înregistrează prezența a 20 de consilierilor locali, lipsind 

motivat dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. 

D-na director Camelia Rusu 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 18.04.2019, care a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Dna preşedinte Ioana Roxana Iorga supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 10.05.2019, 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 21) - Proiect de hotărâre privind modificarea 

articolului 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010 – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

2. Se introduce punctul 22) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

casării unor bunuri date în administrare către S.C.  

Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate 

integral – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

3. Se introduce punctul 23) - Proiect de hotărâre privind îndreptarea 

unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 81/2019 – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului; 

4. Se introduce punctul 24) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

încheierii Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Roman, Județul 

Neamț din România și Orașul Dilijan, Provincia Tavuș, Gubernia 

Erevan din Republica Armenia – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman se înlocuiește anexa cu forma 

nouă – anexa corectată; 

5. Se introduce punctul 25) – Proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentării Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman;  

6. Se introduce punctul 26) Informare cu privire la cheltuielile efectuate 

cu prilejul Zilelor municipiului Roman 2019; 

7. Se introduce punctul 27) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al 

municipiului Roman şi 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 și aprobarea alipirii unor terenuri– iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului; 

8. se introduce punctul 28) – DIVERSE – la propunerea domnului 

consilier Leonard Achiriloaei. 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale – 

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 organizării şi desfăşurării 

„BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2019”, în perioada 28.07.2019 - 

06.08.2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 
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4. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui Acord de parteneriat – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv de muncă al 

funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului şi serviciilor publice de interes  local fără personalitate 
juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă 

al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate 
juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă 

al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 45/2018 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a Direcţiei de 
Asistenţă Socială a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 

- Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţialal terenurilor 

și clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și închirierii unor 

terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a 

locuințelor A.N.L.– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 28/2019 privind 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 

pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 

personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind rezultatelor inventarierii patrimoniului 

public si privat al Municipiului Roman pe anul 2018 – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului 

Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de interes local, în 

baza legii nr. 350/2005 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 

vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr. 101/2008 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 147 

din 27.11.2012, privind Regulamentul de organizare și funcționare al 
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„BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L. – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  

consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de 

investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2019 – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

20. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 111/2010, 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi 

desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în 
Municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110 

din 07.09.2010 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman;  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri date în 

administrare către S.C.  

Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate 
integral – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 81/2019 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului;  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înţelegerii de 

Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și 

Orașul Dilijan, Provincia Tavuș, Gubernia Erevan din Republica 

Armenia – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului; 

25. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului 

Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului; 

26. Informare cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor 

municipiului Roman 2019; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din 

domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi 

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 și aprobarea 

alipirii unor terenuri – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului; 

28. DIVERSE – la propunerea domnului consilier Leonard Achiriloaei. 

 
 La punctul 1) 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. 
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 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 cu 19 voturi ”pentru” și 1 

abținere (dnul C. Holban). 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea organizării şi 

desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2019”, în perioada 
28.07.2019 - 06.08.2019 – 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 4) de pe ordinea de zi – prelungirea unui Acord de 

parteneriat – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului colectiv de 

muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului şi serviciilor publice de interes  local fără personalitate juridică 
– 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 – aprobarea Contractului Colectiv de 

muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică – 

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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Contractului Colectiv de 

muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe – 

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. 
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La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării H.C.L. nr. 

45/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Roman – avizul comisiei pentru buget-

finanțe a fost favorabil cu amendamentul ca din anexa nr. 2 – Organigramă să se 

elimine caseta ”Colegiul Director”.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

comisiilor de specialitate a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţialal 

terenurilor și clădirilor aparţinând 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării și 

închirierii 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 11) de pe ordinea de zi – aprobarea regulamentului de 

vânzare a locuințelor A.N.L. – avizul comisiei administrație publică locală, 

sport și turism pentru a fost favorabil cu amendamentul ca la art. 9 formula de 

calcul să fie: ”Pv8*K rang localitate + Comision (C), unde rang localitate = 

0,94” în loc de: „Pv8*K rang localitate + Comision (C), unde rang localitate = 

0,90”.                                                    

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 

amendamentul comisiilor de specialitate  în unanimitate de voturi. 
.  

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 28/2019 

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 

pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 

personalitate juridică – 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 13) de pe ordinea de zi – rezultatelor inventarierii 

patrimoniului public si privat al Municipiului Roman pe anul 2018 – 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. 
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La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea Programului pentru 

acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului 

Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza 
legii nr. 350/2005 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu 

următoarele amendamente: 

- în Ghidul Solicitantului la pagina 3 din anexa nr. 4 și la pagina 3 din 

anexa nr. 6 suma va fi de 25.000 lei în loc de 50.000 lei. 

- în tot cuprinsul anexelor, sintagma „Consiliul Județean” se va înlocui 

cu sintagma „Consiliul Local Roman”. 

 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 15) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unor 

contracte de vânzare cumpărare – 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 16) de pe ordinea de zi – modificarea  H.C.L. nr. 101/2008 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dnul consilier Leonard Achiriloaei afirmă că în titlul proiectului este 

vorba de „completarea hotărârii”, iar în dispoziția de convocare este 

„modificarea hotărârii”. ”Să rămână aceeași sintagmă. Să rămână completarea 

hotărârii.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul sus-

menționat a fost aprobat cu 18 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dnul R. C. Curpăn 

și dnul C. Holban). 

 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 147 din 27.11.2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare al 
„BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul 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 18) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unei 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 cu 19 

voturi „pentru”. 
  



Page 8 of 10 

 La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 

local  consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de 

investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2019 – avizul 

comisiei buget-finanțe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 

voturi ”pentru”. 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

 La punctul 20) de pe ordinea de zi – completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 

111/2010, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, 

autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în 
Municipiul 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 21) de pe ordinea de zi – modificarea articolului 2 din 

H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010– 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 casării unor bunuri 

date în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț 

ce sunt amortizate integral – 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 19 

voturi „pentru”. 

 Dnul consilier Nicolae Bogdan Curcudel nu a participat la vot. 
 

 La punctul 23) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 

din cuprinsul H.C.L. nr. 81/2019 – 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 24) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii Înţelegerii de 

Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și Orașul 
Dilijan, Provincia Tavuș, Gubernia Erevan din Republica Armenia – 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 25) 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. 

 Dnul consilier Leonard Achiriloaei îl propune ca membru al delegației pe 

domnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. 

 Dnul consilier Constantin Holban îl propune ca membru al delegației pe 

domnul consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu. 

 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 componența delegației ce va participa la Conferința 

Internațională „My Step for Tavush Province” în perioada perioada 22–23 iunie 

2019 la Dilijan, în Republica Armenia, după cum urmează: 
 

- dna Ioana Roxana Iorga - 20 voturi „pentru”; 

- dna Claudia Iulia Matei - 20 voturi „pentru”; 

- dnul Dragoș-Viorel Moroșanu - 20 voturi „pentru”; 

- dnul Daniel-Laurențiu Vasiliu - 18 voturi „pentru” și 2 „împotrivă”; 
 

 La punctul 27) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor bunuri 

din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi 

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 și aprobarea alipirii unor 

terenuri – avizul comisiei urbanism și administrarea teritoriului 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 26) de pe ordinea de zi, domnul primar Lucian-Ovidiu Micu 

prezintă Informarea cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor 

municipiului Roman 2019. 

  

 DIVERSE: 
  

 Dnul conslier Leonard Achiriloaei afirmă că în ședința de astăzi a 

comisiei pentru buget-finanțe s-au avizat, după cum reiese de la punctul 21 de pe 

ordinea de zi, noile tarife în baza aplicării O.U.G. nr. 114/2018. ”Am să transmit 

din partea membrilor comisiei faptul că la fel se aude că acea ordonanță urmează 

a fi abrogată. Să aplicăm aceeași celeritate și să le reducem atunci când aceasta 

va fi abrogată.  

 În perioada 30 mai – 1 iunie au loc „Zilele Spitalului Municipal de 

Urgență Roman”, a IV-a ediție. Vreau să vă invit oficial să fiți alături de Spitalul 

Municipal la ora 17
00

, în Sala „Nicolae Manolescu Strunga” la deschiderea 

festivității.”  
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 Dnul consilier Constantin Holban solicită precizări referitoare la parcare 

de pe strada Cuza Vodă, din spate. 

 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acum se lucrează pe 

Fundătura Crizantemelor, la aleea de acces. ”Ulterior se intră și la parcare. 

Suntem în zonă și le facem pe toate, inlusiv covorul asfaltic de pe Ștefan cel 

Mare, blocul B6 80”. 

Dnul consilier Constantin Holban dorește să știe dacă se mai fac banci 

stradale. ”Mai sunt solicitări, chiar pe scara unde locuiesc.” 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că mai sunt bănci. ”Noi facem 

după ce primim solicitare de la asociația de proprietari.” 

Dnul consilier Eugen Patrașcu îl roagă pe domnul primar să urgenteze 

lucrările la parcarea de la „Favorit”.  

 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că la „Favorit” este asfaltat 

în totalitate, iar când timpul va permite din punct de vedere meteorologic vom 

veni pentru marcarea locurilor de parcare și ulterior scoaterea la licitație. 

Dl. consilier Eugen Patrașcu solicită să se aibă în vedere tot „Favorit-ul”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că așa va fi. ”Toate parcările care 

le-am făcut vor fi scoase la licitație. Eu zic că s-a rezolvat bine prolema în 

„Favorit” din punct de vedere al locurilor de parcare”. 

Dl. consilier Grațian-Ștefan Iacob întreabă care este situația la trecerea 

peste calea ferată spre Iași. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este aproape finalizat 

proiectul tehnic, urmează licitația și desemnarea câștigătorului lucrării. 

Dl. consilier Grațian -Ștefan Iacob întreabă dacă va fi gata vara aceasta. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că cel mai probabil va fi gata spre 

toamnă. ”Este foarte important acolo cine va face procedura de achiziție. Dacă 

va face CFR-ul va fi mai greu, dacă va face firma privată e mai ușor. Au mai 

fost necesare o serie de documente de la firmele care folosesc calea ferată. Le-

am furnizat toate acele documente, iar acum proiectul este în fază finală.” 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă                                          

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

       Ioana Roxana IORGA                                    Gheorghe CARNARIU 

 


