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Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 
Nr. 22997 din 27.11.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 27.11.2019, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 986/21.11.2019. 
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 20 consilieri locali. Lipsește motivat dnul 

consilier Petru Farcași. 
 
Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 14.11.2019, care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 
Dnul secretar 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 calificată – 15 voturi, 
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 11 – majoritate calificată – 15 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 absolută – 11 voturi, 
- punctul 17 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 18 – majoritate absolută – 11 voturi, 

 
Dnul secretar 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 15) - Proiect de hotărâre privind anularea 
Sesiunii 2019 din cadrul 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, Sesiune inițiată prin H.C.L. nr. 
123/2019 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

2. Se introduce punctul 16) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Acordului  de parteneriat pentru implementarea proiectului 
“Orașe Zero Deșeuri” – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

3. Se introduce punctul 17) - Proiect de hotărâre privind 
modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea 
funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru 

aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 
personalitate juridică – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

4. Se introduce punctul 18) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local  consolidat, a listei de investiţii 

finanțate din bugetul local și a listei de investiții la Direcția 

Municipal Locato și la Colegiul Tehnic „Danubiana” 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 alegerea preşedintelui de şedinţă – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de 

Muncă al personalului contractual din cadrul Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 

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

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 
131 din 25.10.2007 privind înființarea, organigrama și numărul de 

personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 
municipiului Roman, județul Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L.  nr. 278 din 14.11.2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 232 din 
26.09.2019  – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale – 
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 efectuării unor cheltuieli din 

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

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 172/26.07.2018 – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 

de proiectare pentru obiectivul ”Înființare centru multifuncțional” 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind anularea Sesiunii 2019 din cadrul 
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, Sesiune 
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inițiată prin H.C.L. nr. 123/2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului  de parteneriat 
pentru implementarea proiectului “Orașe Zero Deșeuri” – iniţiator 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 

22.08.2019 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; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  

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

de investiții la Direcția Municipal Locato și la Colegiul Tehnic 
„Danubiana” pe anul 2019 – 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. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Contractului Colectiv de 
Muncă al personalului contractual din cadrul 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unor 

contracte de vânzare cumpărare – avizul comisiei pentru urbanism și 

amenajarea 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 4) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 131 din 25.10.2007 privind înființarea, organigrama și numărul de 

personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului 

Roman, județul Neamț – 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 5) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 
din cuprinsul H.C.L.  nr. 278 din 14.11.2019 – avizul comisiei pentru buget-
finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi.  

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 232 din 
26.09.2019 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – alocarea unei sume 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 Constantin Holban consideră că ziarul local ar trebui să 

apară trimestrial pentru că poate, nu sunt în fiecare lună probleme. „Eu am văzut 

doar patru apariții, trei pe masă aici și unul dat de domnul primar.” 
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că proiectul de hotărâre 

precizează că ”maxim 12 ediții”. „Poate o să vină o perioadă când o să fie 

nevoie lunar. Și atunci ce facem ? E mai bine <maxim 12 ediții>”. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 Participă la ședință și dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. 
  

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale – 
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 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 19 de 
voturi „pentru”. 
 Dnul consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

 La punctul 10) 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. 



Page 6 of 7 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 de 
voturi „pentru”. 
 Dnul consilier Ilie Boloca nu a participat la vot. 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
172/26.07.2018 – 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 notei conceptuale și a 

temei de proiectare pentru obiectivul ”Înființare centru multifuncțional” 
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 13) 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 14) 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 în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – anularea Sesiunii 2019 din cadrul 
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, Sesiune inițiată prin H.C.L. nr. 

123/2019 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dnul consilier Constantin Holban afirmă că este membru în comisia 

respectivă. ”Eram la a treia ediție, din ce cauză nu am reușit să analizăm toate 

proiectele pe cele 3 categorii și să le avizăm, cu toate că erau toți cu 50% mai 
jos, nu știu. Problema este că s-a introdus în metodologie, nu știu cine a făcut, a 

scos maximul de 10.000 lei. Știți că era o limită. A fost cetățeanul, a făcut 

cererea și a solicitat suma pe tot bugetul. Era imposibil. Chiar am propus să 

anulăm sesiunea. Ori îi dai la unul, ori îi dai la altul. De cât să ne luăm cu 

procese, am zis să știe toată lumea care este situația, nu că nu am vrut ca să dăm 

bani. Am vrut, dar a fost cineva, eu vă spun, rău intenționat, care a scos fraza 
respectivă în care era limitată suma și din cauza aceasta nu s-a putut ține 

sesiunea aceasta”. 
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Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că știe cine a scos fraza. „Nu 
cred că o să vă placă. Consiliul local. A fost aprobată metodologia în consiliul 

local. Deci nu puteți să vorbiți de rea-credință, odată ce a trecut prin filtrul 
dumnevoastră. Proiectele le verificați și dumneavoastră. Eu nu aș putea să spun 

despre dumneavoastră că ați fost rău intenționat, votând o metodologie care a 
conținut această scăpare.” 

Dnul consilier Constantin Holban afirmă că dacă a fost vorba despre o 
eroare materială, o înțelege. 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că va repune pe rol de anul 
viitor. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului  de 
parteneriat pentru implementarea proiectului “Orașe Zero Deșeuri”– 
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 17) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 186 din 
22.08.2019 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 18) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 

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

investiții la Direcția Municipal Locato și la Colegiul Tehnic „Danubiana” 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 în 
unanimitate de voturi. 
  
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Eugen Patrașcu declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

    Eugen PATRAȘCU                                       Gheorghe CARNARIU 


