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Nr. 5522 din 06.03.2020 

 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 06.03.2020, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 222 din 

06.03.2020. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1300.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa a 16 consilierilor locali, lipsind motivat dnul 
consilier Leonard Achiriloaei, dnul consilier George-Alexandru Bălan, dnul 
consilier Nicolae Bogdan Curcudel, dnul consilier Ștefan-Grațian Iacob și dnul 
consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu. 

 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 27.02.2020, care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte 
Miluță Scutaru 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; 
 

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 Miluță Scutaru declară deschisă şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
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Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 
unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/2019 privind 
preluarea în proprietatea municipiului Roman a unui apartament – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului 
Județean Neamț a unui sector de drum - Artera Ocolitoare Roman 
Est- DJ 207A,  în vederea reabilitarii – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman; 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 197/2019 
privind preluarea în proprietatea municipiului Roman a unui apartament – 
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 – transmiterea în administrarea 
Consiliului Județean Neamț a unui sector de drum - Artera Ocolitoare 
Roman Est - DJ 207A,  în vederea reabilitarii – avizul comisiei urbanism și 
amenajarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul consilier Constantin Holban declară că acest proiect este foarte bine 

venit pentru Roman și pentru romașcani. ”Nu ne vom mai rupe mașinile pe 
artera ocolitoare Est. Am făcut împreună cu grupul de consilieri mult loby pe 
lângă președintele consiliului județean și mulți romașcani au sesizat să se 
intervină pe această ocolitoare, pentru că nu se mai putea circula. Într-adevăr a 
trebuit o perioada de timp ca și juriștii să găsească o cale, întrucât primăria este 
în litigiu cu cele două firme care au construit această ocolitoare și care a fost 
inaugurată cu mare pompă. Numai fanfara militară mai lipsea. O mare realizare. 
Eu o consider ca o moștenire lăsată de primarul vechi, către primarul actual. Eu 
am avut o discuție cu președintele consiliului județean, care a vizitat cele două 
obiective, inclusiv ocolitoarea. În urma discuțiilor purtate cu dumnealui, 
consilierii locali au hotărât să întocmească cu sprijinul primarului un proiect de 
hotărâre, fiindcă nu suntem 7, minimul ca să avem o treime, ca să putem 
declanșa o ședință de îndată. Doar primarul municipiului Roman putea să facă 
acest lucru. Am anunțat de luni seara pe facebook că marți vom da un comunicat 
de presă și vom solicita să fim coinițiatori sau inițiatori ai acestui proiect. 
Problema a fost următoarea: am vorbit și domnul primar luni seara, eu nu am 
știut că dumnealui pleacă miercuri și joi din localitate și nu se putea convoca. 
Am făcut un comunicat, o adresă pe care a depus-o la biroul unic domnul 
Boloca și s-a înregistrat. Problema este că eu unul personal am crezut, datorită 
relațiilor cordiale și prietenești din consiliul local, că autorul moral fiind domnul 
Ionel Arsene datorită lobby-ului creat de către noi și romașcanii care au fost în 
audiență sau s-au adresat scris, să fim inițiatorii acestui proiect. Am fi vrut 
miercuri, când am aflat miecuri că domnul primar dăduse toate dispozițiile 
legale, aparatului de specialitate să convoace adunarea de îndată în ședință 
extraordinară vineri, întrucât el nu a fost miercuri și joi. Consilierii P.S.D. vor 



Page 3 of 3 

vota din toată inima acest proiect de hotărâre fiindcă, vedeți că și astăzi, 
asigurăm după cum vedeți majoritatea absolută. Noi întotdeauna am răspuns 
prezent tuturor proiectelor care îi vizau pe romașcani. Acum e și lupta politică. 
S-au mai însușit unele realizări făcute de către consiliul județean prin Ionel 
Arsene și de aceea aș vrea să dăm cezarului ce este al cezarului. Că atât șoseaua 
ocolitoare ... să dea Dumnezeu să o facă. A promis într-o lună, cum a promis 
Mihai Viteazu că o face într-o lună. A făcut-o. Au mai fost mici probleme, mai 
apar, o să se rezolve în primăvara aceasta. Am vrut să subliniez faptul că acest 
proiect de hotărâre ar fi putut, dacă primarul este inițiator, pentru că numai el 
putea să o convoace, coinițiatori putea să treacă grupul consilierilor PSD, care 
au avut un merit în realizarea acestei investiții care este destul de mare. Într-
adevăr sunt trei UAT-uri, de la Sagna până la DN2 și acum trebuie și ceilalți să 
hotărască cum am hotărât și noi.” 

Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că se bucură să afle acum de la 
dumnealor, că de fapt aceasta nu este ideea domnului președinte al consiliului 
județean, ci a consilierilor locali P.S.D. ”Eu credeam că este intenția dumnealui, 
dar de fapt este a dumneavoastră. Nu a avut ce face și a trebuit să accepte. 
Dumneaoastră așa ați spus. Vreau doar să vă spun că eu v-am sunat luni după-
amiază, când am citit în presă declarația dumneavoastră și v-am rugat să 
asigurați cvorumul pentru ședința de astăzi. V-am spus că sunt plecat la 
București și v-am rugat să asigurați cvorum pentru ședința de astăzi. Că ulterior 
ați încercat să jucați politic, este strict problema dumneavoastră. Nu mă 
interesează pentru că eu aici fac doar administrație. Aștept un comunicat de 
presă din partea dumnevoastră pe data de 7 aprilie în care să spuneți că șoseaua 
de centură, Artera Roman Est este reabilitată în totalitate. Rugămintea mea va fi 
să vă asigurați asupra faptului că nu doar se va turna un covor asfaltic, pentru că 
nu va fi o soluție, ci va trebui intervenit până la nivel de fundație pentru a 
remedia toate deficiențele care, se pare că există acolo și care au fost vicii 
ascunse sau provocate. Aceasta ar trebui să o vedem în cursul procesului pe care 
l-am demarat, dar este clar că în momentul de față Consiliul Județean este 
singura instituție care poate reabilita acest drum. De luni aștept utilajele acolo să 
vedem cum încep să decoperteze, să sape până la fundație, să facă tot ceea ce 
este de făcut, astfel încât să fie o lucrare de calitate. Vorbim de sectorul de drum 
dintre sensul de girație de la Dedeman până la DJ 207A. Cu interes așteptăm 
data de 7 aprilie. Orice lucru care se realizează la Roman, fie că este făcut de 
Consiliul Județean, că este făcut de minister indiferent de guvern, sunt lucruri 
care trebuie să se întâmple pentru Roman și romașcani, pentru că merită.”  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Miluță Scutaru declară închise 
lucrările şedinţei. 

 
     Preşedinte de şedinţă                                          

    Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
        Miluță SCUTARU                                          Gheorghe CARNARIU 


