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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27.02.2020, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 182 din
21.02.2020.
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 15 consilierilor locali, lipsind motivat dnul
consilier Leonard Achiriloaei, dnul consilier George-Alexandru Bălan, dnul
consilier Nicolae Bogdan Curcudel, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul
consilier Andrei Fron și dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu.
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 13.02.2020, care a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dnul secretar general 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 – 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.
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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.
Dna preşedinte Dana-Lăcrămioara Păiuș declară deschisă şedinţa
extraordinară 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 4) - Proiect de hotărâre privind modificarea
H.C.L. nr. 197/2019 privind preluarea în proprietatea municipiului
Roman a unui apartament – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu –
Primarul Municipiului Roman
2. se introduce punctul 5) - Proiect de hotărâre privind transmiterea în
folosința gratuită a unui teren în vederea extinderii Cimitirului
Uman din cartierul Nicolae Bălcescu – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu
Micu – Primarul Municipiului Roman
3. se introduce punctul 6) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local consolidat, al bugetului instituţiilor și
activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
subvenţii, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate
din bugetul local pe anul 2020 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu
– Primarul Municipiului Roman;
4. se introduce punctul 7) - Proiect de hotărâre privind aprobarea
inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
5. se introduce punctul 8) - Proiect de hotărâre privind acordarea unui
mandat special în vederea exprimarii votului în A.G.A ARSACIS –
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
6. se introduce punctul 9) - Proiect de hotărâre privind încetarea
dreptului de folosință gratuită constituit in favoarea Centrul Local
A.P.I.A. Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
7. se introduce punctul 10) - Proiect de hotărâre privind organizarea
evenimentului de interes local ”TÂRGUL DE PAȘTE-2020” în
municipiul Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
8. se introduce punctul 11) - Raportul de activitate pe anul 2019 al
primarului municipiului Roman.
aceasta fiind aprobată cu 14 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl. C. Holban),
după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania
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Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bază sportivă TIP 1, str. Islazului, nr. F.N., Municipiul
Roman , județul Neamț” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de asociere – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
4. 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;
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a unui
teren în vederea extinderii Cimitirului Uman din cartierul Nicolae
Bălcescu – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii și a
listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2020 –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea
exprimarii votului în A.G.A ARSACIS – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu
- Primarul Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită
constituit in favoarea Centrul Local A.P.I.A. Roman – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
10. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului de interes local
”TÂRGUL DE PAȘTE-2020” în municipiul Roman – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
11. Raportul de activitate pe anul 2019 al primarului municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea predării către
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect
tip - „Construire bază sportivă TIP 1, str. Islazului, nr. F.N., Municipiul
Roman , județul Neamț” – 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.
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La punctul 2) 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, învătământ 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 3) de pe ordinea de zi – încheierea unui Acord de asociere –
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învătământ 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 4) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 197/2019
privind preluarea în proprietatea municipiului Roman a unui apartament –
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Constantin Holban declară că la toate punctele
suplimentare care sunt pe ordinea de zi nu va participa la vot. ”Vreau să vă
explic de ce fac aceasta: de vineri s-au afișat pe site-ul Primăriei cele trei
proiecte pe care le-am votat din toată inima. Luni ne-au anunțat că marți, la ora
1400 avem ședința de comisii. Ne-am prezentat… doar la alea trei proiecte. Și ne
trezim cu încă șapte. Le-am luat, le-am citit. În afară de proiectul șase care, întradevăr, e mai complex, că este cu rectificare, la care era de lucru mai elaborat,
celelalte cinci se puteau face în maxim două ore. Adică luni și marți până la 14
puteau fi făcute ca să fie discutate la comisii, că nu era ceva foarte greu. Noi
întotdeauna am înțeles, am sărit și am venit și azi, am asigurat majoritatea
absolută. La ședințele de consiliu local am făcut doar administrație publică și am
conlucrat foarte bine cu domnul primar Lucian-Ovidiu Micu. La ședința trecută,
cu trei minute înainte ni s-au băgat mapele pe tabletă. Am înțeles și-atunci.
Pentru Roman și romașcani, după cinci luni de chin cu apa, promițându-ne
domnul primar că Romanul nu va fi penalizat și că ne va prezenta în scris, cu
nici un leu, și că va avea servicii mai bune, că va fi prețul mai mic, am votat din
toată inima, cu toate că nu știu dacă e legală, pentru că ordinea de zi am primit-o
în timpul ședinței. Asta este părerea mea și am mai explicat: de câte ori am fost
chemat, am venit, nu pot să zic că nu am avut o conlucrare bună. Dar când vezi
cinci proiecte care sunt foarte minore, nu a fost nimic deosebit, puteau fi puse
mai devreme…”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu mulțumește tuturor consilierilor locali
pentru disponibilitatea de care au dat dovadă. „Mereu când am avut situații de
urgență, știți foarte bine că am avut foarte multe ședințe care au avut caracter de
îndată și întotdeauna v-am mulțumit. Voiam să o fac la sfârșitul ședinței, dar o
fac și acum, pentru buna colaborare care am avut-o până acum. Cel puțin la
nivel administrativ eu zic că în consiliul local am avut o activitate foarte bună și
care se regăsește până la urmă și în proiectele care se implemntează în
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momentul de față și este și meritul dumneavoastră. O parte dintre aceste proiecte
au apărut suplimentar în cursul zilei de marți, iar trimiterea proiectelor
suplimentare cu o zi înainte nu e chiar atât de rău. Am avut solicitări de la
Arsacis, A fost această solicitare care a trebuit corectată la blocul cu bulină. Este
vorba despre un domn foarte în vârstă. Noi încercăm să venim în sprijinul
domniei sale, dar bineînțeles urmărim și interesul nostru de a avea un număr cât
mai mare de locuințe, pentru a le putea oferi ca locuințe de serviciu pentru
medici. De asemenea, vreau să vă spun că practica aceasta a proiectelor de
hotărâre cu o zi înainte este una încă bună. Dacă vă uitați la Consiliul Județean,
o să vedeți că acolo președintele C.J. dă mapa cu proiectele suplimentare cu
jumătate de oră înainte de ședință. Eu nu am auzit pe nimeni, cel puțin din zona
dumneavoastră, să se plângă de acest lucru. Și nici nu am auzit să fie invocate
motive de nelegalitate când se dau mapele cu jumătate de oră înainte de ședință.
Aș vrea să vă invitat pe oricare dintre dumneavoastră să redactați un proiect de
hotărâre cu raportul de specialitate și cu referatul de aprobare. Și după aceea să
vă exprimați opinii vis-a-vis de cât de repede se scrie sau se concepe un astfel
de proiect. ”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au
fost 14 voturi „pentru”.
Dnul consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
Care a trebuit corectată la bol

La punctul 5) de pe ordinea de zi –

transmiterea în folosința gratuită a unui teren în vederea extinderii
Cimitirului Uman din cartierul Nicolae Bălcescu – 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 cu 14
voturi „pentru”.
Dnul consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului
local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii și a listei de
studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2020 – 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 cu 14
voturi „pentru”.
Dnul consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 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 cu 14
voturi „pentru”.
Dnul consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
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La punctul 8) de pe ordinea de zi – acordarea unui mandat special în
vederea exprimarii votului în A.G.A ARSACIS – avizul comisiei pentru
comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13
voturi „pentru” și 1 abținere (dnul consilier E. Patrașcu).
Dnul consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
La punctul 9) de pe ordinea de zi – încetarea dreptului de folosință
gratuită constituit in favoarea Centrul Local A.P.I.A. Roman – 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 cu 13
voturi „pentru” și 1 abținere (dnul consilier E. Patrașcu).
Dnul consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – organizarea evenimentului de
interes local ”TÂRGUL DE PAȘTE-2020” în municipiul 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 14
voturi „pentru”.
Dnul consilier Constantin Holban nu a participat la vot.
La punctul 11) de pe ordinea de zi dnul primar Lucian-Ovidiu Micu
prezintă Raportul de activitate pe anul 2019.
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
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