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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 19.12.2019, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1086/12.12.2019. 
Şedinţa se desfăşoară în Sala de conferințe Excelsior Roman, b-dul 

Roman Muşat, nr. 26, începând cu orele 14
00

.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilieri locali. 
 

Ședința începe, în spiritul sărbătorilor de iarnă, cu colinde interpretate de 
un grup de elevi ai Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”, urmate de  

premierea câștigătorilor concursului de fotografii sau clipuri video organizat pe 
grupul „Frumusețe de oraș din mândră Românie”, grup asociat paginii de 

facebook „Primaria Municipiului Roman”. 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare din data de 10.12.2019, care a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 
Dnul secretar Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte Dana 

Lăcrămioara Păiuș cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 
adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 2 – majoritate calificată – 15 voturi, 

- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 4 – majoritate calificată – 15 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, 
- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- 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 absolută – 11 voturi, 

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

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

- punctul 21 – 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. 

 
Dna preşedinte Dana-Lăcrămioara Păiuș 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 4) -  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor 
imobile – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman 

se retrage de către inițiator punctul 4 din anexă (S.C. Dovilg Com 
S.R.L.); 

2. Se introduce punctul 15) - Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv 
Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 
3. Se introduce punctul 16) - Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei 

unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman 
pentru anul școlar 2020-2021 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 
4. Se introduce punctul 17) - Proiect de hotărâre privind modificarea 

H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato 
Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea 
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Consiliului Local al Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-
Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

5. Se introduce punctul 18) - Proiect de hotărâre privind stabilirea 
salariilor de bază ale  funcţiilor publice şi contractuale din cadrul 
familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul  de specialitate al 
primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al 
municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

6. Se introduce punctul 19) - 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; 

7. Se introduce punctul 20) - Proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei 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 domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
8. Se introduce punctul 21) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului local  consolidat, a listei de investiţii  finanțată  
din bugetul local și a listei de investiții la Direcția Administrare Piețe 
Roman pe anul 2019 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 
 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui titlu de 
proprietate – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie 

publică a unui spaţiu cu destinație cabinet medical – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr. 45/12.03.2018 
privind aprobarea functiilor publice, a organigramei și statelor de 
funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, situaţiei 
posturilor  şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă 
Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 
''Construire hală multifuncțională'' – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 400 % a 

impozitului  pentru clădirea situată în str. Ștefan cel Mare nr. 213 – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

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

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii la 
Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 

- Primarul Municipiului Roman; 
13. Proiect de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile – 

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

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 

18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, 
instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 
2020-2021 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind 

înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu 
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale  funcţiilor 
publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 
"Administraţie" din aparatul  de specialitate al primarului și 
serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului 
Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 
19. 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; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei H.C.L. nr. 13 din 
31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea 
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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 domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

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

consolidat, a listei de investiţii  finanțată  din bugetul local și a listei 
de investiții la Direcția Administrare Piețe Roman pe anul 2019 – 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 1) 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. 
 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 titlu de 
proprietate – 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării prin 
licitaţie publică a unui spaţiu cu destinație cabinet medical – 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 – aprobarea vânzării unor imobile  
(fără punctul 4 din anexă - S.C. Dovilg Com S.R.L. ce a fost retras de pe ordinea 
de zi de către inițiator) – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

 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 5) de pe ordinea de zi – modificarea  H.C.L. nr. 
45/12.03.2018 privind aprobarea functiilor publice, a organigramei și 
statelor de funcții ale 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.  
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La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea organigramei, situaţiei 
posturilor  şi statelor de funcţii 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 20 de 
voturi „pentru”. 

 Dnul consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
  

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal – ''Construire hală multifuncțională'' – 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 majorării cu 400 % a 
impozitului  pentru clădirea situată în str. Ștefan cel Mare nr. 213 – 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 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea inchirierii unor 
terenuri – avizul 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 – acordarea unor stimulente 
financiare – 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 18 de 

voturi „pentru” și 2 abțineri (dnul consilier R. C. Curpăn și dnul consilier E. 
Patrașcu). 

 Dnul consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea achiziţionării unor 
servicii la Spitalul 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 20 de 

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

 La punctul 13) de pe ordinea de zi – respingerea unei plângeri 
prealabile – 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 15 de 

voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă” (dnul consilier R. C. Curpăn, dnul 
consilier I. Boloca, dna consilier I. Havrici Tomșa, dnul consilier C. Holban, 

dnul consilier D. L. Vasiliu și dnul consilier E. Patrașcu). 
   

 La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unui teren – 

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 15) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 219 din 
18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie 
publică în subordinea Consiliului Local al 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 16) de pe ordinea de zi – aprobarea rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-
2021 – 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 – modificarea H.C.L. nr. 223/2018 
privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu 
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al 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 18) de pe ordinea de zi – stabilirea salariilor de bază ale  
funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 
"Administraţie" din aparatul  de specialitate al primarului și serviciile 
publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe 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 19) 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 20) de pe ordinea de zi – modificarea anexei 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 buget-finanțe a fost favorabil.   
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de 
voturi „pentru”. 

 Dna consilier Iulia Havrici Tomșa nu a participat la vot. 
 

La punctul 21) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local  consolidat, a listei de investiţii  finanțată  din bugetul local și a listei 
de investiții la Direcția Administrare Piețe 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 în 
unanimitate de voturi. 
 
 

 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Dana-Lăcrămioara Păiuș 
declară închise lucrările şedinţei. 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                             Gheorghe CARNARIU 
  


