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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 22.08.2019, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 604/14.08.2019. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

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

.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa a 18 consilierilor locali, lipsind motivat dnul 

consilier Mircea Beloiu, dna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș și dna consilier 
Daniela-Gabriela Suman. 

 
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 06.08.2019, 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 calificată – 15 voturi, 
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 3 – majoritate simplă, 
- punctul 4 – majoritate simplă, 
- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 10 – vot secret – majoritate simplă, 
- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 12 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 14 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 15 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 16 – majoritate simplă, 

- punctul 17 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 18 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 19 – vot secret – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 20 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 21 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 22 – majoritate calificată – 15 voturi, 

- punctul 23 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 24 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 25 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 26 – majoritate calificată – 15 voturi, 

- punctul 27 – majoritate absolută – 11 voturi. 
 
Dnul 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. La punctul 24) - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de 
parteneriat cu Direcția Socială și Protecția Copilului Neamț anexa 

are o nouă formă. 
2. Se introduce punctul 26) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării unui contract de vânzare cumpărare – iniţiator domnul 
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

3. Se introduce punctul 27) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiții 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 
Direcția Municipal Locato, pe anul 2019 – iniţiator domnul Lucian-
Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

 

 aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 98/2019 privind 
aprobarea vânzării unor imobile – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 
2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul 
Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. 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; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 288 din 19.12.2018 
privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din 
municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020 – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor săli 
de clasă situate în corpul A al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” 
Roman către Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” 
Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 

– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării unui transport gratuit 
– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25 din 28.02.2017 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile 
de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman 
– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

11. 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; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat (S.C. Metex S.A.) – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului  pentru lucrări de 
marcaj rutier stradal – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 

vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 
16. Proiect de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
17. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a 

Arcelor Mittal Roman asupra Stadionului ”Moldova” și transmiterea 
acestuia în administrarea C.S.M. Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

18. 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; 
19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului 

Roman – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 
Roman; 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea 

municipiului Roman a unui apartament – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicilor de generare a 
deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru 
persoanele juridice din municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu 
Direcția Socială și Protecția Copilului Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu 

Micu - Primarul Municipiului Roman; 
25. 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; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 
vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

consolidat, a listei de investiții 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 Direcția Municipal Locato, pe anul 
2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
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 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 98/2019 
privind aprobarea vânzării unor imobile – 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 2) de pe ordinea de zi – neasumarea responsabilității 
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ 
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către 
Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman – 
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 3) 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 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 4) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 288 din 
19.12.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020 – 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 dării în administrare a 
unor săli de clasă situate în corpul A al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” 
Roman către Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” 
Roman – 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 cu 16 
voturi ”pentru”. 
 Dnul consilier Ștefan-Grațian Iacob și dnul consilier Petru Farcași nu au 

participat la vot. 
  

La punctul 6) 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. 
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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 inventarului parţial al 
terenurilor 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor 
terenuri – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 

favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

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

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea asigurării unui 
transport gratuit – 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 10) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 25 din 
28.02.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul 
Roman – avizul comisiei pentru avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, 
învățământ și tineret a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 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-a 

constatat că desemnarea ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului 
Roman în Consiliul de administraţie al Grădiniței „Anton Durcovici” Roman a 

domnului consilier local Andrei Fron, a fost aprobată în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 11) 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 următorul amendament: 
- la anexa nr. 2, la liniile 67-71 se va înlocui: „consilier achziții publice” 

cu „consilier achiziții publice”; 
- la anexa nr. 2, după linia 105 se va înlocui: „B.P.A.P. Compartiment 

fond locativ, evidență patrimoniu” cu „B.P.A.P. Compartiment 
evidență patrimoniu, fond locativ”; 

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

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord 
de parteneriat (S.C. Metex S.A.) – 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 – stabilirea tarifului  pentru lucrări 
de marcaj rutier stradal – 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 14) 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 15) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei 
cheltuieli din bugetul local – 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 16) de pe ordinea de zi – respingerea unei plângeri 
prealabile – 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 17) de pe ordinea de zi – încetarea dreptului de 
administrare a Arcelor Mittal Roman asupra Stadionului ”Moldova” și 
transmiterea acestuia în administrarea C.S.M. 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 – 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 
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Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț – 
avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost 

favorabil cu mențiunea din aviz. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 
voturi ”pentru”. 

 Dna consilier Iulia Havrici Tomșa și dnul consilier Constantin Holban nu 
au participat la vot. 
 

 La punctul 19) 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 propune din partea grupului P.N.L. pe 
dna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș și pe dnul consilier Nicolae-Bogdan 

Curcudel. 
Dnul consilier Constantin Holban propune din partea grupului P.S.D. pe 

dna consilier Iulia Havrici Tomșa. 

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-a 
constatat că desemnarea ca membri ai delegației care va pleca în perioada 3 – 6 

octombrie 2019, în orașul Montluçon din Republica Franceză, a fost aprobată 
după cum urmează: 

- 12 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă” pentru dna consilier Dana-
Lăcrămioara Păiuș; 

- 13 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” pentru dnul consilier 
Nicolae-Bogdan Curcudel; 

- 13 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” pentru dna consilier Iulia 
Havrici Tomșa. 

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

unanimitate de voturi. 
 
 

 La punctul 20) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării  unui 
teren – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 
favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 21) 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. 
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La punctul 22) de pe ordinea de zi – aprobarea preluării în 
proprietatea municipiului Roman a unui apartament – 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. 
 

 La punctul 23) de pe ordinea de zi – aprobarea indicilor de generare a 
deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru 
persoanele juridice 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 cu 17  

voturi ”pentru”. 
 Dnul consilier Constantin Holban nu a participat la vot. 
 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că în urma monitorizării 

noului contract de delegare a gestiunii în ceea ce privește deșeurile s-a venit cu 
această nouă propunere. ”Ea vizează mai mult agenții economici care nu au 

platforme proprii și care își desfășoară activitatea la parterul imobilelor de 
locuit. Spunem noi că am venit într-o zonă în care se respectă cât mai aproape 

realitatea. Chiar colegii mei de la biroul de mediu au făcut o cuantificare să 
spunem a unei cantități de deșeuri generate pe tipuri de activități și la prima 

categorie, activități administrative și de birou, sediu de firmă, consignații, case 
de schimb valutar, case de amanet, agenții imobiliare și alte activități asimilate, 

a rezultat o cantitate de deșeuri la o fracție de 10 m de 0,45 kg /zi, deci mai puțin 
de 0,50 kg pe zi, pe care o generează o astfel de activitate. Cred eu că este o 

realitate mult mai aproape de adevăr. Având în vedere faptul că relația 
comercială este între doi agenți economici privați sunt convins că se vor găsi 
soluții ca în funcție de fracțiile de suprafețe, cantitățile pentru activitățile mai 

mari să poată fi discutate între cei doi agenți economici, așa cum s-a spus și de 
către reprezentanții A.D.I. „ECONEAMȚ”.   
 

La punctul 24) de pe ordinea de zi – aprobarea unui acord de 
parteneriat cu Direcția Socială și Protecția Copilului Neamț – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a 

anexei. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a 
anexei.. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu forma nouă a anexei a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că aici este vorba despre un 
proiect în colaborare cu Consiliul Județean, practic cu Direcția Socială și 

Protecția Copilului Neamț aflată în subordinea Consiliul Județean. ”Am purtat 
discuții cu personalul administrativ din cadrul Consiliului județean și am 

solicitat ca pe viitor, atunci când sunt ani cu implicare financiară mai mare a 
municipiului Roman respectiv 2022, în momentul in care se vor aloca sume de 
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la Consiliul județean pentru proiectele de investiții, să se țină cont și de 
primăriile care sunt într-o relație contractuală așa cum suntem și noi cu Direcția 

Socială și Protecția Copilului Neamț, ca sumele de bani să fie alocate cu 
preponderență către unitățile administrativ teritoriale care au astfel de raporturi 

de colaborare”. 
 

La punctul 25) 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 com isiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17  
voturi ”pentru”. 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

La punctul 26) 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 27) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local consolidat, a listei de investiții 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 Direcția Municipal Locato, 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 17  

voturi ”pentru”. 
 Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 

 
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu informează membrii consiliului local că 

în perioada 26 august – 3 septembrie se va afla în concediu de odihnă, iar 

atribuțiile care îi revin vor fi delegate către dna Ioana Roxa Iorga – viceprimarul 
Municipiului Roman 

 
 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 
 


