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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 07.02.2020, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 85/23.01.2020.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1.
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se
constată şi se înregistrează prezenţa a 20 de consilieri locali, lipsind motivat
dnul Leonard Achiriloaei.
Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 30.01.2020, 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 absolută – 11 voturi,
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 4 – vot secret,
- punctul 5 – majoritate calificată – 15 voturi,
- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 8 – majoritate calificată – 15 voturi,
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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 calificată – 15 voturi,
punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 15 – 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 primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că, începând de azi, domnul
Leonard Achiriloaei nu va mai participa la ședințele consiliului local. „Am luat
act de numirea sa în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor. Îi urăm mult succes în continuare, îi mulțumim pentru activitatea
desfășurată în consiliul local. Cred că a fost unul dintre consilierii locali cu cea
mai mare experiență. Îi urăm succes în noua misiune pe care a primit-o. Sunt
convins că își va îndepli cu brio toate cerințele postului. Vor urma procedurile
legale pentru a numirea unui nou consilier de pe lista de supleanți.”
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 1) - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local
consolidat al municipiului Roman pe anul 2020 şi a listelor de
investiţii finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și
activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
subvenţii și din bugetul creditelor interne – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman, proiectul de hotărâre, anexa nr. 1,
3, 5, 6 (cu indreptarea erorii de la punctul 8) și anexa nr. 7 au fost
modificate, având o noua formă;
2. se introduce punctul 7) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
efectuării unor cheltuieli din bugetul local – iniţiator domnul LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
3. se introduce punctul 8) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării unor contracte de vânzare cumpărare – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
4. se introduce punctul 9) - Proiect de hotărâre privind modificarea HC.L.
nr. 21/28.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor
publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în
administrarea Direcţiei Administrare Pieţe – iniţiator domnul LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
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5. se introduce punctul 10) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
transmiterii în administrarea Ministerului Transporturilor
Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere, a sectorului din DN2 din
zona trecerii la nivel cu calea ferată km 332+961, aflat în
intravilanul Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu
Micu – Primarul Municipiului Roman;
6. se introduce punctul 11) - Proiect de hotărâre privind modificarea
H.C.L. nr. 252 din 31.10.2019 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
7. se introduce punctul 12) - Proiect de hotărâre privind încetarea
temporară a unui drept de administrare – iniţiator domnul LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
8. se introduce punctul 13) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
trecerii unor imobile din domeniul public al statului și administarea
Ministerul Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului
Roman și administrarea Consiliului local – iniţiator domnul LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
9. se introduce punctul 14) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării destinaţiei unor imobile aflate în domeniul public local al
Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman;
10. se introduce punctul 15) - Proiect de hotărâre privind revocarea unei
hotărâri – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind bugetului local consolidat al municipiului
Roman pe anul 2020 şi a listelor de investiţii finanțate din: bugetul
local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial
din venituri proprii şi subvenţii și din bugetul creditelor interne –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a
tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi
medicamente – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea
participativă în anul 2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea
finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului
Roman pe anul 2020 pentru activităţi nonprofit de interes local, în
baza Legii nr. 350/2005 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale
pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru anul
2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de
vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HC.L. nr. 21/28.01.2016
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru
închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea
Direcţiei Administrare Pieţe – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea
Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor –
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a
sectorului din DN2 din zona trecerii la nivel cu calea ferată km
332+961, aflat în intravilanul Municipiului Roman – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
11.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 252 din 31.10.2019
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
12.Proiect de hotărâre privind încetarea temporară a unui drept de
administrare – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din
domeniul public al statului și administarea Ministerul Educației și
Cercetării în domeniul public al municipiului Roman și
administrarea Consiliului local – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu
– Primarul Municipiului Roman;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unor
imobile aflate în domeniul public local al Municipiului Roman –
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
15.Proiect de hotărâre privind revocarea unei hotărâri – iniţiator domnul
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – bugetului local consolidat al
municipiului Roman pe anul 2020 şi a listelor de investiţii finanțate din:
bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi subvenţii și din bugetul creditelor interne –
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil, inclusiv pentru modificări
(noua formă a proiectului de hotărâre și a anexelor nr. 1, 3, 5, 6 (cu indreptarea
erorii de la punctul 8) și 7).
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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Dnul consilier Constantin Holban afirmă că la ședința trecută domnul
primar a spus că toate centralele vechi de pe timpul domnului Dan Marin vor fi
înlocuite.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu confirmă acest lucru. ”Unde am primit
solicitări, s-au înlocuit”.
Dnul consilier Constantin Holban afirmă că și la Școala de Artă este o
centrală tot de pe timpul lui Dan Marin.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că și aceea este pe lista de
investiții.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu modificările de mai sus
a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” și o abținere (dnul consilier R.C. Curpăn).
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de
acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază
şi medicamente – 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea măsurilor pentru
bugetarea participativă în anul 2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a
fost favorabil.
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 – aprobarea Programului pentru
acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului
Roman pe anul 2020 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza
Legii nr. 350/2005 – avizul comisiei pentru buget-finanțe 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:
- au fost desemnați ca membri ai comisiei de evaluare a proiectelor care
vor beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman
pe anul 2020 următorii:
 dnul Mihail VĂCARU cu 15 voturi „pentru” și 5 voturi
„împotrivă”;
 dna Cristina PAL cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”;
 dna Cristina PRĂJESCU cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi
„împotrivă”;
 dna Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi
„împotrivă”;
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 dnul Constantin HOLBAN cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi
„împotrivă”;
- au fost desemnați ca membri ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor
cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor
beneficia de finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în
anul 2020 următorii:
 dna Brândușa Holban cu 15 voturi „pentru” și 5 voturi
„împotrivă”;
 dra Corina-Ionela POPA cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi
„împotrivă”;
 dna Daniela ANDREI cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi
„împotrivă”;
 dnul Constantin GHICA cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi
„împotrivă”;
 dnul Radu-Cătălin CURPĂN cu 17 voturi „pentru” și 3 voturi
„împotrivă”.
Dnul consilier Constantin Holban aduce în discuție bugetarea
participativă. ”Acolo era capitolul VIII în care etapele erau extraordinar de bine
stabilite. Aici nu avem acest punct VIII în care să spună că proiectele se depun
„de la ... până la”, etc”.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că atunci când se va da
anunțul. vor apărea toate detaliile.
Dnul consilier Constantin Holban insistă cu capitolul VIII din proiectul
privind bugetarea participativă. ”Este făcut standard, exact așa să fie făcut și
aici. ”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că sunt lucruri total diferite.
”Sunt proceduri total diferite. Bugetarea participativă este diferită față de legea
nr. 350/2005.”
Dnul consilier Constantin Holban consideră că ”firul este extraordinar de
bine prins la bugetarea participativă”. „Așa ar trebui să îl punem și noi aici. Ar
ieși foarte foarte frumos.”
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că pe viitor, la acest
proiect, ar trebui și avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și
tineret.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea cumpărării unui imobil
– avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost în care să spună de la până la, .
Avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea cuantumului chiriilor
nominale pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru
anul 2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
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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 7) 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.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unor
contracte 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 9) de pe ordinea de zi – modificarea HC.L. nr.
21/28.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru
închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei
Administrare Pieţe – 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 transmiterii în
administrarea
Ministerului
Transporturilor
Infrastructurii
și
Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere, a sectorului din DN2 din zona trecerii la nivel cu calea ferată km
332+961, aflat în intravilanul Municipiului Roman – avizul comisiei pentru
urbanism și administrarea teritoriului 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 – modificarea H.C.L. nr. 252 din
31.10.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale – 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 12) de pe ordinea de zi – încetarea temporară a unui drept
de administrare – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului
a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Constantin Holban afirmă că a rămas surprins când a văzut
conferința de presă. „Domnul primar nu ne-a informat că are de gând să dărâme
tribunele stadionului. Eu nu înțeleg de ce ar trebui dărâmat un lucru care a fost
făcut de către romașcani. Ieri „m-a luat lumea urât de tot”. Noi țevarii am muncit
acolo și acum îl dărâmăm .... Și au dreptate. Aacolo este fier beton nu glumă.
Poate ne revenim. O să avem iar echipă de divizia C sau B. Să avem un stadion
refăcut cu tribună oficială. Nu avem locații ca să facem stadion.”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că a fost o chestiune de
oportunitate. ”Am discutat și din punct de vedere al pericolului pe care îl
prezintă în momentul de față gradenele. Dumnevoastră din prima puneți
problema greșit. Noi acolo îndepărtăm doar acele betoane de pe exterior. Acelea
nu mai sunt tribune de multă vreme. În momentul de față, știți că facem mai
multe evenimente în zona stadionului. Dacă dumneavoastră vă place cum arată
acele gradene e problema dumneavoastră, mie personal nu îmi plac. Am luat
împreună cu colegii mei decizia să îndepărtăm toate gradele care pun în pericol
siguranța celor care vin la stadion. În proiect avem prevăzut construirea a 3000
de locuri. Nu sunt puține. Vă garantez că nu se vor umple nici pe jumătate.
Uitați-vă la meciurile de ligă națională unde vin 1.000-1.500 de oameni. În
momentul de față este greu să aduci la Roman un eveniment care să adune un
așa număr de mare. Vrem să tranformăm în totalitate acea bază sportivă. Se
îndepărtează doar gradenele care sunt foarte degradate. I.S.U. nu va mai da
niciodată permisiunea să se desfășoare ceva acolo în acele gradene. Se va face o
biută de pământ și vom planta arbori de jur împrejur. Tribunele în momentul de
față sunt foarte departe de stadion. Noi vrem să facem niște tribune mult mai
aproape de suprafața de joc și bineânțeles, la cele două peluze să realizăm acele
terenuri sportive. Unul de fotbal și două terenuri de tenis. Sunt lucruri pe care
noi le-am discutat înainte, vă aduceți aminte de ele. Deci repet, nu se va strica
stadionul, nu se va dărâma”.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă are vreo legătură cu
proiectul de la F.R.F.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că nu. ”Cred la sfârșitul lunii
februarie le vom preda terenul de pe strada Islazului prin hotărâre de consiliu
local.”
Dnul consilier Constantin Holban întreabă cât costa demolarea.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că în jur de 350.000 lei”.
Dnul consilier Constantin Holban este de părere că va costa mult mai
mult.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că întreg proiectul, cu tot cu
gradene noi va depăși 1 milion de lei. „Desființarea gradenelor va fi undeva în
jur la 350.000 lei.”
Dna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș precizează că toate aceste detalii
sunt specificate în raportul de specialitate.
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17
voturi „pentru”, 1 abținere (dnul consilier D.L. Vasiliu) și 2 voturi „împotrivă”
(dnii consilieri C. Holban și R.C. Curpăn).
La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor imobile
din domeniul public al statului și administarea Ministerul Educației și
Cercetării în domeniul public al municipiului Roman și administrarea
Consiliului local – 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 schimbării destinaţiei
unor imobile aflate în domeniul public local 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 15) de pe ordinea de zi – revocarea unei hotărâri – 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.
Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Dana-Lăcrămioara Păiuș
declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Secretarul general al municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Page 9 of 9

