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Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 
Nr. 14301 din 24.07.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 24.07.2019, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 516/17.07.2019. 
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 general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa a 17 de consilierilor locali, lipsind motivat 
dnul consilier Ilie Boloca, dna consilier Iulia Havrici Tomșa, dna consilier 

Dana-Lăcrămioara Păiuș și dna consilier Daniela-Gabriela Suman. 
 
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 19.06.2019, care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 28.06.2019, care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 
Dlul secretar general Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte 

Dragoș-Viorel Moroșanu cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 

adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  
- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 2 – majoritate simplă, 
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 6 – majoritate simplă, 
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 12 – majoritate calificată – 14 voturi, 
- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 15 – vot secret – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 16 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 17 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 18 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 19 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 20 – majoritate calificată – 14 voturi, 
- punctul 21 – majoritate simplă, 
- punctul 22 – majoritate simplă, 
- punctul 23 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 24 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 25 – majoritate absolută – 11 voturi. 
 
Dlul secretar general Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor 

Consiliului local prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administartiv. 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. 
  

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 
 

1. Punctul 14) – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării 

unui teren – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman – a fost refăcut integral având o formă nouă; 

2. Se introduce punctul 18) - Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 55/2009 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

3. Se introduce punctul 19) - Proiect de hotărâre privind organizarea 
competiției de minifotbal seniori „Cupa Romanului” 2019 – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
4. Se introduce punctul 20) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării unor imobile – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 
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5. Se introduce punctul 21) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării unui contract de vânzare cumpărare (II) – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
6. Se introduce punctul 22) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării unui contract de vânzare cumpărare (III) – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
7. Se introduce punctul 23) - Proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentării municipiului Roman – iniţiator doamna Ioana Roxana 
Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman; 

8. Se introduce punctul 24) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Protocol de colaborare – iniţiator domnul Lucian-
Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

9. Se introduce punctul 25) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat si a contributiei bugetului local pentru 
obiectivul de investitie: „Construire locuinte sociale in Municipiul 
Roman, strada Islazului – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

10.  Se introduce punctul 26) – Informare privind deplasarea delegației 

care a reprezentat Municipiul Roman la Conferința Internațională „My 

Step for Tavush Province” ce a avut loc la Dilijan, în Republica 

Armenia; 
11.  DIVERSE (la propunerea dlui consilier Radu-Cătălin Curpăn) 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 117/2019 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcții a Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 

vânzare cumpărare (Prisecariu Costel și Rodica) – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. 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; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică 

a municipiului Roman a unor terenuri aparţinând  domeniului public 

transmise în folosinţă către S.C. PK INDIGO S.R.L. pentru 

realizarea din fonduri proprii a unor investiţii de interes public – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii  

organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Administrare Pieţe – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre 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; 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.  276/19.12.2018 

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de 

funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului 

Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor 

terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 144/2019 privind 

aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 
privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin 

concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 
2, județul Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA 
NEAMT” in vederea exercitarii votului – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman; 

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

din 19.06.2019 privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  

consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate 

din bugetul local , a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență 

Roman și a listei de investiții la Clubul Sportiv Municipal Roman, pe 
anul 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
19. Proiect de hotărâre privind organizarea competiției de minifotbal 

seniori „Cupa Romanului” 2019 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu 
– Primarul Municipiului Roman; 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 

vânzare cumpărare (Leahu Niculai și Angelica-Mihaela) – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 

vânzare cumpărare (Apalaghiei Neculai și Maria) – iniţiator domnul 
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării municipiului 
Roman – iniţiator doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul 
Municipiului Roman; 

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a 
contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, strada Islazului– 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

26. Informare privind deplasarea delegației care a reprezentat Municipiul 

Roman la Conferința Internațională „My Step for Tavush Province” ce a 

avut loc la Dilijan, în Republica Armenia; 
27.  DIVERSE (la propunerea dlui consilier Radu-Cătălin Curpăn) 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 117/2019 
privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Direcției de 

Asistență Socială a 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unui contract 

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 3) 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. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 
voturi „pentru” și o abținere (dnul consilier R. C. Curpăn). 
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 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere – 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 preluării în proprietatea 

publică a municipiului Roman a unor terenuri aparţinând  domeniului 

public transmise în folosinţă către S.C. PK INDIGO S.R.L. pentru 
realizarea din fonduri proprii a unor investiţii de interes public – 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 modificării structurii  

organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea organigramei, statului 
de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a 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. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – 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 cu amendamentul de a se insera în preamblul 
hotărârii: 
 „ - avizele favorabile nr. 442222/22711/2018 și 3518115/91951/2019 ale 

Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 

București.” 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamenul comisiei 
pentru buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr.  
276/19.12.2018 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi 

statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă 
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 cu 15 
voturi „pentru”. 



Page 7 of 11 

 Dnul Leonard Achiriloaei și dnul Andrei Fron nu au participat la vot. 
 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului 
Roman – avizul comisiei pentru 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 dezmembrării și 

alipirii unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea 
teritoriului a fost favorabil cu următorul amendament: 

- la art. 4 după: „ ..... care vor forma un corp de proprietate de 40.000 

m.p” se va competa cu  „identificat cu C.F. 59618, cu adresa unică: 

str. Islazului, FN, astfel:” 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 
comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 144/2019 
privind 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 13) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 13 din 
31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin 

concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț – 
avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost 
nefavorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil. 
 Dnul Constantin Ghica declară că avizul comisiei juridice a fost 
nefavorabil întrucât acest preț nu este întemeiat. ”Nu rezultă de nicăieri această 

majorare a prețului.” 
 Dnul consilier Leonard Achiriloaei declară că și în comisia pentru buget-
finanțe consilierii P.N.L. au avut mari dubii cu privire la această majorare, drept 

pentru care au hotărât să nu voteze acest proiect. ”De asemenea acestă majorare 

nu este susținută de documente care să o justifice.” 
 Dnul consilier Constantin Holban dorește să știe de ce s-a pus pe ordinea 
de zi acest proiect. ”De ce nu s-a retras ? De ce nu am așteptat sedința 

Consiliului județean ? De ce nu s-a negociat prețul ? Mie prețul mi se pare 

exagerat. Electoral s-a jucat foarte bine.” 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 
fost 17 abțineri. 
   

 La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unui 
teren (forma nouă) – 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 – acordarea unui mandat special in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA 

NEAMT” in vederea exercitarii votului – avizul comisiei pentru administrație 

publică locală, sport și turism a fost nefavorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost a fost nefavorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, majorarea prețurilor și a tarifelor la serviciul de 

alimentare cu apă-potabilă și de canalizare epurare, precum și mandatarea 

reprezentantului municipiului Roman să voteze în A.G.A. a A.D.I. „AQUA” 

Neamț „pentru” au fost respinse întrucât au fost 16 abțineri. 
 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că dacă nu se punea pe 

ordinea de zi aceste proiecte se considera o acceptare tacită a deciziilor luate în 

comitetele directoare ale celor două asociații. ”În aceste condiții lansez invitația 

publică dumneavoastră consilierii locali, dumneavoastră reprezentanților mass 

media și o rog pe dna director Camelia Rusu să convoace asociațiile de 

proprietari după cum urmează:  
- miercuri 31 iulie ora 1200, în sala Nicolae Manolescu Strunga, pentru o 

discuție cu reprezentanții A.D.I. ECO NEAMȚ și operatorul de 

salubritate pentru a explica în amănunt sumele care au stat la baza 
justificării tarifului prezentat în sedința de astăzi. 

- Joi 1 august ora 1200, tot în sala Nicolae Manolescu Strunga, pentru o 
discuție cu reprezentanții A.D.I. AQUA NEAMȚ și reprezentanții 

operatorului regional C.J. Apaserv. 
astfel încât împreună să purăm o discuție cu reprezentanții celor două asociații 

de dezvoltare intercomunitară, cu reprezentanții operatorilor și ulterior să luăm 

cea mai bună decizie.” 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan dorește că la această întâlnire să 

fie invitați și membrii comunității de afaceri din Roman. 
 Se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 139, alin. 6 - 10 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Urmare a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare, s-au 
constatat următoarele:  

- s-a desemnat ca supleant al reprezentantului Municipiului Roman care 
va vota „împotrivă” în A.G.A. a A.D.I „AQUA NEAMT” pentru 

modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa 

potabila și de canalizare-epurare în situația în care reprezentantul se 
află în împosibilitatea exercitării mandatului cu 13 voturi ”DA”, 2 

voturi „NU” și un vot nul domnul Dănuț Rudolf Friesenhahn. 
 Dnul consilier Nicolae Bogdan Curcudel nu a participat la vot. 
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 La punctul 16) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 147 din 19.06.2019 privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 
– 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 17) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 

local  consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate 

din bugetul local , a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență 

Roman și a listei de investiții la Clubul Sportiv Municipal Roman, 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 cu 16 
voturi „pentru”. 
 Dnul Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
  

 La punctul 18) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 55/2009 – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următorul amendament: 

- după articolul 1 se introduce un nou articol (Art. 2), care va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 2. La punctul 3, după subpunctul (4) se introduce subpunctul (5) 

care va avea următorul conținut: 
 

„(5) Pentru persoanele încadrate în grad de handicat grav și accentuat 

cu valabilitate – permanent se vor elibera legitimații anuale de călătorie de luni 

până duminică.” ”  
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amenamentul comisiei 
pentru buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 19) de pe ordinea de zi – organizarea competiției de 

minifotbal seniori „Cupa Romanului” 2019 – 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 20) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor imobile – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 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 21) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unui 

contract 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 22) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unui 

contract 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 23) de pe ordinea de zi – reprezentării 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 24) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Protocol 
de colaborare – 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 25) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 
actualizat si a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: 
„Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, strada Islazului– 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) dna viceprimar Ioana Roxana Iorga prezintă Informarea 
privind deplasarea delegației la Conferința Internațională „My Step for Tavush 
Province”care s-a desfășurat în perioada 22–23 iunie 2019 la Dilijan, în 
Republica Armenia. 

 
DIVERSE : 
 

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să știe dacă se mai așteaptă 

parcometre, deoarece mulți romașcani se plâng că distanța dintre parcometre și 

locul de parcare este foarte mare. 
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că nu. 
Dnul consilier Leonard Achiriloaei dorește să știe, la cererea unor locatari 

din zona Abator, având în vedere că s-a semnat contractul dintre Primărie și 

firma care execută amenajarea peisagistică în zona bulevardul Republicii, la ce 



Page 11 of 11 

dată încep lucrările și dacă se începe din partea de jos sau din partea de sus din 
zona Anton Pann, pentru a ști cum să se organizeze. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că nu s-a luat încă nicio 

decizie în acest sens. „Licitația a fost proiectare+execuție. În momentul de față 

suntem la stadiul proiectării. A fost o întâlnire săptămâna trecută cu proiectantul 
și cu arhitectul șef al municipiului unde s-au stabilit câteva detalii și o manieră 
de lucru. În momentul de față se lucrează la strângerea documentelor în vederea 

obținerii autorizației de construire, după care se va lucra pe etape, pe loturi. Se 

va stabili graficul de lucrări și zona în care se va interveni. Se va anunța minim 
cu o săptămână înainte zona unde se lucrează pentru ca persoanele afectate să-și 

poată lua toate măsurile. 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Dragoș-Viorel Moroșanu 

declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
    Preşedinte de şedinţă                                          

    Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
  Dragoș-Viorel MOROȘANU                           Gheorghe CARNARIU 
 


