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Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 
Nr. 18315 din 26.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.09.2019, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 736/19.09.2019. 
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 tuturor celor 21 consilierilor locali. 
 
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 22.08.2019, care a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 
Dlul secretar general Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte 

Eugen Patrașcu cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 

adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  
- punctul 1 – majoritate simplă 
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 7 – vot secret – majoritate simplă, 
- punctul 8 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 9 – majoritate calificată – 15 voturi, 
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- punctul 10 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 12 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 14 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 15 – 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 calificată – 15 voturi, 
- punctul 20 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 21 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 22 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 23 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 24 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 25 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 26 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 27 – majoritate absolută – 11 voturi. 
- punctul 28 – majoritate absolută – 11 voturi. 
- punctul 30 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 31 – majoritate absolută – 11 voturi. 
- punctul 32 – majoritate absolută – 11 voturi. 
- punctul 33 – majoritate absolută – 11 voturi. 
- punctul 34 – majoritate absolută – 11 voturi. 
- punctul 35 – 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 Eugen Patrașcu 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. Se introduce punctul 30) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării unui contract de vânzare cumpărare – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
2. Se introduce punctul 31) - Proiect de hotărâre privind finanțarea 

obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office” – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
3. Se introduce punctul 32) - Proiect de hotărâre privind 

reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate 
din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT 
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Municipiul Roman in baza garantiilor proprii – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
4. Se introduce punctul 33) - Proiect de hotărâre privind încheierea 

unui contract de închiriere – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 
Micu – Primarul Municipiului Roman; 

5. Se introduce punctul 34) - 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 Direcția Administrar Piețe  Roman pe anul 2019 – 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 
Roman; 

6. Se introduce punctul 35) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Devizului general pentru obiectivul „Reparaţii trotuare strada 
Mihai Viteazu”, Roman, jud. Neamţ – 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 modificarea H.C.L. nr. 196/2019 privind 

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

3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și 

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor  

bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ 

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

4. Proiect de hotărâre privind valorificarea materialelor lemnoase 
provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului 

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

vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 185 din 22.08.2019 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile 

de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman 
– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 
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9. 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; 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și inchirierii unor 

terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. 

nr. 265 din 22.12.2016 privind aprobarea Statutului municipiului 
Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut de H.C.L. 

nr. 52/2018 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică 

a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv şi a 

statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

NEAMŢ” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Devizului general actualizat 
privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: 

„Reabilitare peisagistică zona b-dul Republicii, Municipiul Roman”, 
Jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI 

DOTARE  SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - 
CORP  B, Municipiul Roman” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare Grădiniţa nr. 2 cu 

program normal, municipiul Roman”, jud. Neamț – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui titlu de 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind 

procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină 

calitatea de administrator de condominii” – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din 
domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi 
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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; 
23. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al 

Direcției Poliția Locală asupra unui apartament, aprobarea 
schimbării destinației și a închirierii acestuia – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

24. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare 
asupra unor imobile – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  unor imobile – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
26. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman; 

29. Informare privind vizita de studiu în Norvegia, Suedia și Finlanda; 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 

vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

31. Proiect de hotărâre privind finanțarea obiectivului de investiții „Licențe 

Microsoft Office” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

32. Proiect de hotărâre privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari 
propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat 
direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

33. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

34. 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 Direcția Administrare Piețe  

Roman pe anul 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman; 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general pentru 
obiectivul „Reparaţii trotuare strada Mihai Viteazu”, Roman, jud. 
Neamţ – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 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. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 196/2019 
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 3) de pe ordinea de zi – instituirea unor facilități fiscale și 

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor  

bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială 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 4) de pe ordinea de zi – valorificarea materialelor lemnoase 
provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului 

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

de vânzare cumpărare – avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea 

teritoriului a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că în trecut s-a făcut referire la 

erorile materiale din contractele de vânzare-cumpărare. ”Este vorba de acele 
contracte dactilografiate de vânzare-cumpărare ce au fost întocmite în perioada 
1991-1992. Unele din acele contracte conțin erori la numele persoanelor care au 
achiziționat acele apartamente.  Acum aceste persoane doresc să înscrie în cartea 
funciară acele apartamente și trebuie intervenit prin hotărâre de consiliul local 

pentru corectarea acestor erori materiale, pentru a se putea fi înscrise cu numele 
corect în cartea funciară.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi.  

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor 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. 

Dnul consilier Miluță Scutaru informează membrii consiliului local că 

solicitarea din partea C.A.R. Pensionari o face un așa zis președinte Călărășanu 
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Dumitru. „Acesta nu este președinte al acestei organizației, întrucât există 4 

hotărâri judecătorești de unde reiese faptul că el nu a dovedit că are calitate de 
reprezentant legal al C.A.R.-ului. Mai mult decât atât băncile BCR, Raiffeisen 

Bank, Cec Bank și altele au suspendat activitatea operațiunilor întrucât C.A.R-ul 
nu are conducere și așteaptă să depună aceste documente. La noi această adresă 

a sosit semnată de către domnul Călărășanu Dumitru, zis președinte.  Practic noi 
colaborăm cu o unitate al cărui reprezentant nu este legal, ceea ce reprezintă un 

fals și ca atare eu vă solicit dumneavoastră ca C.A.R.-ul să depună documentul 

prin care Călărășanu Dumitru este numit reprezentant legal. Adică să depună 

hotărârea judecătorească a judecătoriei teritoriale și împuternicirea de la 

registrul special al Judecătoriei, după care să primească suma sau eventual o dă 

înapoi dacă el nu justifică calitatea de președinte.”. 
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu întreabă aparatul de lucru dacă se poate 

aproba alocarea sumei sub condiția aducerii acestor documente. „Credeți că e 

ok?” 
Dnul director economic Ciprian-Dorin Alexandru precizează că banii vor 

fi virați către C.A.R. și  nu către președinte. 
Dnul consilier Miluță Scutaru declară că acest lucru nu are nicio 

importanță. ”Solicitarea este făcută de către el, deci persoană care nu are nicio 
calitate”. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că banii se vireză de regulă 

către cei care organizează evenimentul. 
Dnul consilier Miluță Scutaru este de acord, dar reprezentantul legal 

trebuie să își dovedească legalitatea că semnează pentru și își asumă răspunderea 

că este reprezentant. ”Ori el nu este”. 
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că este bine că ne-ați adus la 

cunoștință  acest aspect. ”Vom face și noi verificări pe viitor.” 
Dna consilier Daniela-Gabriela Suman afirmă că beneficiarii sunt 

pensionarii. 
Dnul președinte de ședință Eugen Patrașcu menționeaza că este vorba de 

25.000 de pensionari. 
Dnul consilier Miluță Scutaru afirmă că nu este vorba de 25.000 de 

pensionari, ci de semnături în fals și de calitatea de a fi președinte.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 
voturi ”pentru” și o abținere (dl. M. Scutaru).  
  

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 185 din 
22.08.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul 
Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a 
fost favorabil cu umătorul amendament:  

- în anexă, la puncul 16 – Clubul Copiilor adresa corectă este: ”str. 
Sucedava, nr. 145” și nu „str. V. Hugo, nr. 9” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier Leonard Achiriloaei propune din partea grupului P.N.L. pe 
dnul consilier Mihai Armanu la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” și pe dnul 

consilier Ștefan Grațian Iacob la Colegiul Tehnic „Danubiana”. 
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Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn propune din partea grupului P.S.D. 
pe dnul consilier Constantin Holban la Colegiul Tehnic „Petru Poni”, pe dnul 
consilier Eugen Patrașcu la Colegiul Tehnic ”Miron Costin” și pe dnul consilier 

Ilie Boloca la Școala de Artă „Sergiu Celibidache”. 
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 au fost desemnați ca reprezentanți ai Consiliului local în Consiliile 
de administrație ale unitățiilor de învățământ următorii: 

- dnul Mihai Armanu la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” cu 18 voturi 
„pentru” și 3 „împotrivă”; 

- dnul Constantin Holban la Colegiul Tehnic „Petru Poni” cu 18 voturi 
„pentru” și 3 „împotrivă”; 

- dnul Ștefan Grațian Iacob la Colegiul Tehnic „Danubiana” cu 18 
voturi „pentru” și 3 „împotrivă”; 

- dnul Eugen Patrașcu la Colegiul Tehnic „Miron Costin” cu 18 voturi 
„pentru” și 3 „împotrivă”; 

- dnul Ilie Boloca  la Școala de Artă „Sergiu Celibidache” cu 17 voturi 
„pentru” și 4 „împotrivă”; 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 
comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret și propunerile 

domnilor consilieri Leonard Achiriloaei și Radu-Cătălin Curpăn a fost aprobat 
în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 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 – 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării  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. 
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 La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparținând 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării și 

inchirierii 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 13) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea anexei 

la H.C.L. nr. 265 din 22.12.2016 privind aprobarea Statutului municipiului 
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 14) de pe ordinea de zi – prorogarea termenului prevăzut 

de H.C.L. nr. 52/2018 privind transmiterea unui imobil din proprietatea 
publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului 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 15) de pe ordinea de zi – modificarea actului constitutiv şi a 

statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  – 
avizul comisiei 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 16) de pe ordinea de zi – aprobarea Devizului general 
actualizat privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de 
investiții: „Reabilitare peisagistică zona b-dul Republicii, Municipiul 
Roman”, Jud. 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 17) de pe ordinea de zi – privind aprobarea Devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI 

DOTARE  SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - CORP  



Page 10 of 14 

B, Municipiul 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 18) de pe ordinea de zi – aprobarea Devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare Grădiniţa nr. 2 cu 

program normal, municipiul Roman”, jud. 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 19) de pe ordinea de zi – aprobarea închirierii unui spațiu – 
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 20) 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 21) de pe ordinea de zi – aprobarea „Regulamentului 
privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină 
calitatea de administrator de condominii” – 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 22) 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 – 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 – încetarea dreptului de 
administrare al Direcției Poliția Locală asupra unui apartament, aprobarea 
schimbării destinației și a închirierii acestuia – avizul comisiei pentru 
urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.   
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 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 – exercitarea dreptului de 
administrare asupra 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 25) 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. 
 

La punctul 26) de pe ordinea de zi – încheierea unui contract de 
închiriere  – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 
favorabil cu următoarele amendamente. 

- la art. 1, alin. 1 după: „ ...Grădiniței 2 cu program normal.” se 
completează cu „ ... și Centrului de zi pentru copiii antepreșcolari aflați 

în situație de risc social „Casa Fluturașilor”. 
- la art. 1, alin. 2 începutul perioadei de închiriere este de la 

„01.10.2019” și nu de la „01.11.2019” cum din eroare a fost prevăzut. 
 Avizul comisiei juridice a fost cu aceleași amendamente.   

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn întreaba dacă există aviz de 
funcționare. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că da. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele 
comisiilor de specialitate a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 27) de pe ordinea de zi – aprobarea unei documentaţii de 

urbanism – 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 28) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local 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. 
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La punctul 30) 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 31) de pe ordinea de zi – finanțarea obiectivului de 

investiții „Licențe Microsoft Office” – avizul comisiei 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 32) de pe ordinea de zi – reactualizarea listei proiectelor de 
lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern 
contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următorul amendament:  

- în anexă, la punctul 5, în coloana a II-a se va completa cu „- 
sistemtizare zonală, alei pietonale, parcări și accese.”  

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

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că inițial atunci când a fost 

inițiat acest proiect a fost gândit doar ca o reabilitare peisagistică. ”În momentul 

în care am mers cu proiectanții la fața locului și din discuțiile pe care le-am avut 
cu cele 8 asociații de proprietari care fac parte din acest areal, a reieșit 

necesitatea modernizării și acestor alei, creearea de noi locuri de parcare, 
precum și accesul către scările de bloc, drept pentru care și valoarea întregului 

proiect a crescut. Circa 80% din valoarea acestui proiect este dată de lucrările de 

infrastructură rutieră care se vor realiza în zonă”. 
 

 La punctul 33) de pe ordinea de zi – încheierea unui contract de 
închiriere – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 
favorabil cu următoarele amendamente: 

- la art. 1, alin. 1 după: „ ...Centrului de zi pentru copiii antepreșcolari 

aflați în situație de risc social „Casa Fluturașilor”.” se completează cu 

„ ... și Grădiniței 2 cu program normal.” 
- la art. 1, alin. 2 începutul perioadei de închiriere este de la 

„01.11.2019” și nu de la „01.10.2019” cum din eroare a fost prevăzut. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele 
comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că pe de o parte a fost 
depus un număr mare de dosare pentru creșă și mâine vom aduce la cunoștință 

acest lucru, iar pe de altă parte, avem relocate în aceași zonă grupele de la Creșă 

astfel încât să nu fie sincope în desfășurarea activității. ”Activitatea la creșă va 

începe de pe data de 1 octombrie și tocmai de aceea am modificat data la Dandu, 
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pe când la Fundația „Anton Durcovici” vom începe cu data de 1 noiembrie, când 
cu ocazia acelei vacanțe pentru preșcolari și pentru școala primară vom reloca 

începând cu acea perioadă copiii în cele două locații pe care le-am identificat, 
astfel încât și la grădinița nr. 2 cu program normal să înceapă activitatea”. 
 

 La punctul 34) 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 Direcția Administrare Piețe  Roman 

pe anul 2019 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu 
următorul amendament: 

- în anexa nr. 5, la punctul 1 coloana „Denumire obiectiv”  în loc de 

„Aparat aer condiționat Hală și Piața Centrală (2 buc)” va fi „Aparat 

aer condiționat Hală și Piața Smirodava (2 buc)”. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 
comisiei de specialitate, a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 35) de pe ordinea de zi – aprobarea Devizului general 
pentru obiectivul „Reparaţii trotuare strada Mihai Viteazu”, Roman, jud. 
Neamţ – 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. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că la acest proiect din păcate au 

fost nevoiți să se descurce singuri pentru finanțare, deși au fost promisiuni de la 

Consiliul Județean pentru obținerea acestei finanțări. ”Noi licitația o avem deja 
finalizată, drept pentru care vom începe cel mai probabil lucrările în prima 

decadă a lunii octombrie, astfel încât și strada Mihai Viteazu să fie reabilitată.  

Este pe principiul ”du-te-n sat și dă de veste, vino acasă și fă cum poți”. Tot pe 

umerii și pe cheltuiala municipiului Roman se va realiza și acest obiectiv de 

investiții”. 
 

La punctul 29) de pe ordinea de zi dnul primar Lucian-Ovidiu Micu 
prezintă Informarea privind vizita de studiu în Norvegia, Suedia și 

Finlanda. 
  
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Eugen Patrașcu declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
  
 Diverse: 
 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu îl roagă pe domnul consilier Nicolae-
Bogdan Curcudel să facă o prezentare a ultimelor noutăți în ceea ce privește 

stadiul avariei și modul în care se gândește Apaserv să reia furnizarea apei 

potabile în Roman. 
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Dnul consilier Nicolae-Bogdan Curcudel afirmă că situația nu este simplă. 

”La conducta de 600, freza care a forat pentru tragerea conductei de canalizare 

pentru primăria Cordun a lovit conducta în două locuri. Din 4 în 4 metri. Am 
decopertat și intervenim acolo. Sperăm ca pe seară să dăm drumul la apă pentru 

captare. O să mai trebuiască câteva ore să încărcăm rezervoarele și apoi să 

pornim alimentarea orașului. Chiar și atunci când problema va fi rezolvată, vreo 

2-3 seri de la 2400 la 400 se va opri furnizarea apei.”  
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu consideră că de la 16

00 la 2400 apa ar 
trebui să fie asigurată. ”Rugămintea mea este ca, dacă constatați că nu reușiți să 

remediați, nu reușiți să dați drumul la apa către municipiul Roman, să mă 

informați, pentru ca împreună cu colegii de la Serviviul Voluntar pentru Situații 

de Urgență să distribuim apă.” 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

    Eugen PATRAȘCU                                       Gheorghe CARNARIU 
 
 


