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Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 
Nr. 6963 din 26.03.2020 

 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.03.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 281/19.03.2020. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae Manolescu 
Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1. 

 
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa a 19 de consilieri locali, precum și a 
doamnei Liliana Chelariu al cărui mandat urmează a fi validat. 

Lipsește motivat dnul Leonard Achiriloaei (și-a înaintat demisia) și dnul 
consilier Nicolae Bogdan Curcudel. 

 
Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 06.03.2020, care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 
Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte Miluța 

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

- punctul 1 – majoritate simplă, 
- punctul 2 – majoritate simplă, 
- punctul 3 – vot secret – majoritate simplă, 
- punctul 4 – vot secret – majoritate simplă, 
- punctul 5 – vot secret – majoritate simplă, 
- punctul 6 – vot secret – majoritate simplă, 
- punctul 7 – majoritate simplă,  
- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 9 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 12 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 15 – majoritate calificată – 15 voturi,  
- punctul 16 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 17 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 18 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 19 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 20 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 21 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 22 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 23 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 24 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 25 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 26 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 27 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 28 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 29 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 30 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 31 – majoritate simplă, 
- punctul 32 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 33 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 34 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 35 – 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 Miluță Scutaru 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 15) - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor 
locuințe A.N.L. – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman, proiectul de hotărâre și anexele nr. 1 și 2  au fost modificate, 
având o noua formă; 

2. la punctul 22) - Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea 
rectificării bugetului local consolidat al bugetului instituţiilor și 
activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
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subvenţii, a listei de investiţii, a listei de studii și proiecte finanțate 
din bugetul local și a listei de investiții la Spitalul Municipal de 
urgență Roman pe anul 2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman, anexele nr. 1 și 3  au fost modificate, având o noua 
formă; 

3.  se introduce punctul 27) - Proiect de hotărâre privind punerea unui 
teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Roman – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

4.  se introduce punctul 28) - Proiect de hotărâre privind unele măsuri 
pentru sprijinirea agenților economici din municipiul Roman pe 
durata stării de urgență – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

5.  se introduce punctul 29) - Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei 
erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 45/06.03.2020 – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

6.  se introduce punctul 30) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

7.  se introduce punctul 31) - Proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru ședințele care se vor desfășura prin 
mijloace electronice (video-conferință) – iniţiator domnul Lucian-
Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

8. se introduce punctul 32) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării și completării H.C.L. nr. 29/2019 privind aprobarea 
schimbării destinației unor imobile aflate în domeniul public local al 
municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

9. se introduce punctul 33) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
intenției municipiului Roman de a solicita Guvernului Romaniei 
încuviințarea transmiterii din domeniul public al statului în 
domeniul public al municipiului Roman, a bunurilor aflate în  
administarea Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul 
Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv 
Școlar Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

10. se introduce punctul 34) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Roman și completarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Roman – iniţiator domnul 
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

11. se introduce punctul 35) - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor 
masuri de natura financiară care să asigure optimizarea datoriei 
publice și accesul la lichidități in vederea susținerii proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 
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12. se introduce punctul 36) – DIVERSE – la propunerea dlui consilier 
Radu-Cătălin Curpăn. 

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

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui 
mandat de consilier – C5 și C6; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier – 
iniţiator Ioana-Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman – C5 și 
C6; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii – 
iniţiator Ioana-Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman – C3 și 
C5; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018 
privind aprobarea componenței unor comisii – iniţiator Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25/2017 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de 
Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C4 și C5; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 183/2016 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de 
Evaluare și Asigurare a Calității  ale unităților de învățământ din 
Municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C4 și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor teritoriale din Municipiul Roman, județul Neamț – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor 
sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat din municipiul 
Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – 
C2 și C5; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 
vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C1și C5; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru 
anul 2020, în vederea repartizării  locuinţelor sociale – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Municipiului Roman pentru anul 2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

12. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 23/07.02.2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 
2020, în vederea repartizării locuinţelor destinate tinerilor, construite 
în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

14. 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 – C2 și C5; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 320/2019 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 Lucian-Ovidiu 
Micu - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

17. Proiect de hotărâre privind predarea unui sector de drum național, 
proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Roman, județul Neamt, în administrarea Ministerului 
Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, prin C.N.A.I.R. – 
S.A., în vederea executării lucrărilor de reparații – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a unor 
spații – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman –  
C1 și C5; 

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 
privind cumpărarea unui  imobil – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție 
bugetară pe anul 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

22. 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, a 
listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și a listei de 
investiții la Spitalul Municipal de urgență Roman pe anul 2020 – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

23. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată 
de CJ APASERV SA împotriva H.C.L. nr. 31/2020 – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, 
modalitatea și criteriile de analiza și solutionare a cererilor de 
atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere cu  
Federația Romana de Atletism – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 
nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman –  C3 și C5; 

27. Proiect de hotărâre privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei 
locale de fond funciar Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman –  C1 și C5; 

28. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru sprijinirea agenților 
economici din municipiul Roman pe durata stării de urgență – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman –  C1 și C5; 

29. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 45/06.03.2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman –  C1 și C5; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman –  C1 și C5; 

31. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
ședințele care se vor desfășura prin mijloace electronice (video-
conferință) – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman –  C3 și C5; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 
nr. 29/2019 privind aprobarea schimbării destinației unor imobile 
aflate în domeniul public local al municipiului Roman – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman –  C3 și C5; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției municipiului Roman de 
a solicita Guvernului Romaniei încuviințarea transmiterii din 
domeniul public al statului în domeniul public al municipiului 
Roman, a bunurilor aflate în  administarea Ministerul Educației și 
Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu 
Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman – iniţiator Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman –  C1 și C5; 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din 
domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman –  C1 și C5; 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor masuri de natura 
financiara care sa asigure optimizarea datoriei publice și accesul la 
lichidități in vederea susținerii proiectelor cu finanțare 
nerambursabila – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman –  C2 și C5; 

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a 

unui mandat de consilier – avizul comisiei de validare a fost favorabil.  
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 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 – validarea unui mandat de consilier 

– avizul comisiei de validare a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 Dna consilier Liliana Chelariu depune jurământul. 
 
 La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea componenţei unor 
comisii – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism 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: 

- dna Liliana Chelariu a fost desemnată ca membru al comisiei de 
validare cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”; 

- dna Liliana Chelariu a fost desemnată ca membru al comisiei pentru 
buget-finanțe cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”; 

 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. 172 din 
26.07.2018 privind aprobarea componenței unor comisii – avizul comisiei 
pentru administrație publică locală, sport și turism 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: 

- a fost desemnat ca membru al Comisiei pentru circulație din 
Municipiul Roman: 

 dnul George-Alexandru BĂLAN cu 15 voturi „pentru” și 5 
voturi „împotrivă”; 

- a fost desemnată ca membru al Comisiei speciale pentru închirierea 
contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport 
public în regim de taxi și în regim de închiriere: 

 dna Adriana Constanța Diaconu cu 17 voturi „pentru” și 3 voturi 
„împotrivă”; 

- a fost desemnată ca membru al Comisiei de licitație pentru 
concesionarea de terenuri destinate construcțiilor: 

 dna Monica Celia TICOVSCHI cu 17 voturi „pentru” și 3 voturi 
„împotrivă”; 
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- a fost desemnată ca membru al Comisiei pentru vânzarea terenurilor 
proprietate privată a Municipiului Roman: 

 dna Monica Celia TICOVSCHI cu 17 voturi „pentru” și 3 voturi 
„împotrivă”; 

 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. 25/2017 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de 
Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman – avizul 
comisiei pentru comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret 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 reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliile de 
Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman 
următorii: 

 dna Liliana Chelariu în Consiliul de administrație al Colegiului 
Național „Roman Vodă” Roman cu 16 voturi „pentru” și 4 
voturi „împotrivă”; 

 dna Liliana Chelariu în Consiliul de administrație al Școlii 
Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Roman cu 16 voturi „pentru” și 
4 voturi „împotrivă”; 

 dna Liliana Chelariu Consiliul de administrație al  Școlii 
Postliceale Sanitare „Moldova” Roman cu 16 voturi „pentru” și 
4 voturi „împotrivă”; 

 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. 183/2016 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de 
Evaluare și Asigurare a Calității  ale unităților de învățământ din 
Municipiul Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ 
și tineret cu amendamentul ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului 
Roman în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Postliceale 
Sanitare „Moldova” din Roman să fie dna Dana-Lăcrămioara Păiuș a fost 
favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 
 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: 

- dna Dana-Lăcrămioara Păiuș a fost desemnată ca reprezentant al 
Consiliului local al Municipiului Roman în Comisia de Evaluare și 
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Asigurare a Calității a Școlii Postliceale Sanitare „Moldova” din 
Roman cu 16 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”; 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  
 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul 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. 
   
 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului privind 
repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi 
a locuinţelor din fondul locativ de stat din 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 în 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 9) 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea listei finale de priorităţi 
pentru anul 2020, în vederea repartizării  locuinţelor sociale – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe 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 – aprobarea Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Municipiului Roman pentru anul 2020 – 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 12) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 
din cuprinsul H.C.L. nr. 23/07.02.2020 – avizul comisiei pentru urbanism și 
administrarea teritoriului 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea listei de priorităţi 
pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor destinate tinerilor, 
construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe – avizul 
comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil cu 
amendamentul ca din articolul 1 să se elimine sintagma: „... și famililor de tineri 
în vârstă de până la 35 ani....” 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
   
 La punctul 14) 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 15) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuințe 
A.N.L.  – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil, inclusiv pentru 
forma nouă a anexelor nr. 1 și 2. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil inclusiv, pentru forma nouă a 
anexelor nr. 1 și 2. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (inclusiv pentru forma 
nouă a anexelor nr. 1 și 2) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 16) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 320/2019 
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 – 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 17) de pe ordinea de zi – predarea unui sector de drum 
național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Roman, județul Neamt, în administrarea Ministerului 
Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, prin C.N.A.I.R. – S.A., în 
vederea executării lucrărilor de reparații – avizul comisiei pentru urbanism și 
administrarea teritoriului a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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Dnul consilier Constantin Holban menționează că este de acord cu acest 
proiect, însă afirmă că nici până în acest moment nu s-au înaintat documentele 
către Consiliul Județean Neamț privind Ocolitoarea Est. „Chiar sunt curios, de 
ce ?” 

 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că pe ordinea de zi de astăzi 
se mai află un proiect de hotărâre necesar completării documentației care care va 
fi înanintată Consiliului Județean. 

Dnul consilier Constantin Holban întreabă: „După 2 săptămâni ?” 
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizeaza ca dupa 2 saptamani domnul 

presedinte a solicitat documentele pe Facebook. „Noi am aflat din mediul on-
line, nu din documente. Am asteptat adresa oficiala. Am primit solicitarea cu 
circa o saptamana in urma, am pregatit documetele si astazi aveti pe ordinea de 
zi un proiect de hotarare care se refera la aceasta ocolitoare ca sa putem 
completa documentele. Cred ca o luna s-a pierdut, domnul presedinte a facut 
afirmatia ca la o luna de cand va avea hotararea de consiliul local  prin care i se 
va da in administrare, va face drumul. Noi le-am inantat imediat hotararea de 
consiliul local. La doua saptamani dupa hotararea de consiliul local a aparut in 
presa si in mediul on line ca a solicitat actele desi noi am inantat a doua zi 
hotararea, a mai solicitat alte documente pe care noi le-am pregatit dar unul din 
documentele solicitate se refera la proiectul de astazi. Deci 3 saptamani au stat 
actele la CJ pana ne-au solicitat. Si noi intr-o saptamana am pregatit hotararea de 
consiliul local ”.  
 Dl. consilier Constantin Holban intreaba de ce nu s-a inaintat. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu mentioneaza ca era nevoie de votul 
consilierilor locali. 
 Dnul consilier Constantin Holban afirmă că a mai fost ședință luna 
aceasta. 
 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că solicitarea de completare a 
documentatiei din partea domnului președinte al Consiliului Județean a venit în 
urmă cu aproximativ o săptămână. „Când era să vă spun dacă abia am primit 
hârtia de la Consiliul Județean ?” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 
 La punctul 18) de pe ordinea de zi – transmiterea în folosința gratuită 
a unor spații – 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 19) de pe ordinea de zi – neexercitarea dreptului de 
preemţiune privind cumpărarea unui  imobil – 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.  
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La punctul 20) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unor 

terenuri – 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 cu 19  
voturi „pentru”. 
 Dnul consilier Bogdan-Costinel Andrieș nu a participat la vot. 
 
 La punctul 21) de pe ordinea de zi – aprobarea contului anual de 
execuție bugetară 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.  
 
 La punctul 22) 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, a listei de 
studii și proiecte finanțate din bugetul local și a listei de investiții la Spitalul 
Municipal de urgență Roman pe anul 2020 – avizul comisiei pentru buget-
finanțe a fost favorabil inclusiv pentru forma nouă a anexelor nr. 1 și 3. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil inclusiv pentru forma nouă a 
anexelor nr. 1 și 3. 
 Dl. consilier Radu-Catalin Curpan  afirma ca grupul PSD doreste sa faca 
un amendament. „Sa achizitionam inca 3 ventilataore de acelasi tip cum 
functioneaza in spital si capitolul bugetar din care ne-am gandit sa aducem bani 
este odata de la subventii transport pentru ca stim ca de sambata transportul se 
suspenda, si de asemeni de la capitolul cinematograf in aer liber. Este vorba de 
aproximativ 250.000 lei”. 
 Dl. consilier George-Alexandru Balan afirma ca anexele 1 si 3 sunt 
modificate. „Sunt foarte bune asa. Sunt de parere ca putem lasa pentru o sedinta 
ulterioara”. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca este vorba despe o chestiune 
de principiu. „Aveti o adresa de la Spitalul Municipal de Urgenta Roman in 
acest sens, adica aceasta este nevoia reala a  Spitalului Municipal de Urgenta 
Roman in acest moment  ?” 
 Dl. consilier Radu-Catalin Curpan precizeaza ca nu are o adresa a 
Spitalului Municipal de Urgenta Roman in acest sens. „Dar putem lua in calcul 
un necesar suplimentar pentru Spitalul Municipal de Urgenta Roman in valoare 
de 250.000 lei, nu neaparat obiecte de inventar. Aparatura, consumabile, 
combinezoane, dezinfectanti, absolut orice in valoare de 250..000 lei suntem 
dispusi sa .........” 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizeaza „deci nu tineti neaparat sa fie 
pentru acele ventilatoare, a fost doar o propunere din partea dumneavoastra”. 

Dl. consilier Radu-Catalin Curpan afirma ca a fost luata in calcul si ultima 
solicitare de la ei. 
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Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu este de parere ca mai trebuie tinut cont de 
inca un aspect. „Noi am tinut in permanenta legatura cu spitalul, avem multe 
initiative private care sunt pentru achizitionarea acestor ventilatoare mecanice si 
atunci am optat inclusiv in discutiile cu noii sponsori pentru ca sunt 5 sau 6 
sponsori care au aparut in ultima perioada si care doresc sa doneze aparatura. 
Ne-am orientat spre aparatura care dureaza cel mai putin in aprovizionare si care 
poate ajuta spitalul in perioada urmatoare. Aceste ventilatoare mecanice sa stiti 
ca nu sunt in acest moment pe stoc in Romanaia. In momentul in care am purtat 
discutii cu spitalul  am reusit sa rezervam din cele 100 care vor veni in tara 3. 
Unul l-am rezervat pentru achizitia de plata de pe primarie, si inca doua pentru 
achizitii private. Deci in perioada imediat urmatoare cand vor veni cele 100 de 
ventilatoare mecanice in Romania, 3 vor ajunge la Roman. Sunt de acord sa 
alocam sume de bani in continuare pentru spital insa este important sa nu 
cadeam in actiuni pompieristice si sa intelegem ca problema la Spitalul 
Municipal de Urgenta Roman nu este finantarea. Deci, si primaria a achizitionat 
aceasta aparatura pentru ca ne incadram intr-o anumita valoare pentru a face 
achizitii directe si nu trebuie sa le ducem prin procedura aceea mare de acord 
cadru cu licitatie care presupune cateva luni de zile. Din momentul in care noi le 
alocam sume de plata si depasim pragul de 100.000 euro va trebui sa intram pe 
un acord cadru care presupune o licitatie foarte lunga”. 

Dl. consilier Constantin Holban face referire la starea de urgenta. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca nu s-a eliminat aceasta procedura 
in starea de urgenta. „In starea de urgenta s-au eliminat procedurile pentru 
achizitia de medicamente si materiale, nicidecum la aparatura. Pentru mine nu 
este o problema sa dam bani, ati vazut am renuntat la Targul de Paste, am 
renuntat la Zilele municipiului Roman, vom renunta la mai multe activitati care 
erau propuse, sumele de bani le avem, si la salubritate pentru ca vom mai reduce 
ritmul de curatare a orasului pentru ca nefiind populatie pe strada nici nu se va 
murdari foarte mult orasul. Vom continua cu activitatile de dezinfectare  insa 
problema cea mai mare in momentul de fata nu o reprezinta sursa financiara ci o 
reprezinta procedurile care sunt. Daca la nivelul Guvernului se va lua o decizie 
pentru a se elimina procedra pe perioada starii de urgenta, sigur ca putem sa mai 
alocam bani. Inca o data, vreau sa intelem cu totii ca in momentul de fata 
Spitalul Municipal de Urgenta Roman nu are o problema financiara in ceea ce 
priveste achizitia de materiale ci este vorba despre o procedura care dureaza 
foarte mult. ”. 
 Dl. consilier Radu-Catalin Curpan il intreaba pe domnul primar daca ne 
da garantii in ceea ce priveste alocarea de sume catre Spitalul Municipal de 
Urgenta Roman. „Vreau sa ne dati garantii ca oricand printr-o sedinta de indata 
putem aloca bani suplimentari spitalului” 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca da.”Avem sume, si incluviv de 
unde ati sugerat dumneavoastra si ati sugerat foarte bine de la subventia pentru 
transport pe perioada cat el va fi suspendat. Intr-o alta varianta de rezerva, avem 
75.000 de lei de la Politia Locala Roman, bani ce erau pentru norma de 
echipament in acest an, bani ce vor fi folositi tot pentru spital. Din toate 
investitiile pe care noi le-am prognozat pentru acest an, in acest moment vom 
face doar procedurile de achizitie publica si nu vom da ordinul de incepere a 
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lucrarilor pentru toate obiectivele de investitii. In momentul in care va trece 
toata acesta perioada si daca vom mai avea resurse financiare, vom da si ordinul 
de incepere al lucrarilor. Deci sume pentru Spitalul Municipal de Urgenta 
Roman existan bugetul spitalului, exista in bugetul primariei municipiului 
Roman si le vom aduce punctual. ” 
 Dl. consilier Constantin Holban aduce in discutie faptul ca atunci cand s-a 
votat bugetul, s-a dorit achizitionarea unor jocuri pentru copiii cu dizabilitati, in 
valoare de 10.000 euro. „Ati promis ca la prima rectificare de buget o sa o 
prindeti ca nu e o suma asa mare”. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca isi mentine promisiunea. „Dar 
credeti ca este oportun acum? Este luata in calcul si v-am spus ca in acest an le 
vom lua.” 
 Dl. consilier Constantin Holban il intreaba pe domnul primar daca isi 
pastreaza promisiunea. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu repeta ca isi mentine promisiunea. 
 Dl. consilier Radu-Catalin Curpan afirma ca anul acesta bugetul primariilor 
vor fi afectate. „Prin AMR si prin Asociatia Moldova se Dezvolta  solicitati 
Guvernului sa sprijine UAT-urile, sa introuca in OUG sau ce vor ei sa faca, 
suspedarea platilor din credite”. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca solicitarea in acest sens este 
plecata de marti. „In momentul de fata este doar prevedere ca se poate cere 
suspendarea ratelor catre creditele trezoreriei, avem si noi un astfel de credit, 
insa avem o rata trimestriala de 35.000 lei. In momentul de fata din punctul 
nostru de vedere este nesemnificativa”. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 
voturi ”pentru” și o abținere (dnul Constantin Holban). 
 
  
 La punctul 23) de pe ordinea de zi – respingerea plângerii prealabile 
formulată de CJ APASERV SA împotriva H.C.L. nr. 31/2020 – avizul 
comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. consilier Constantin Holban afirma ca grupul conailierilor PSD a votat 
pe 13 februarie, dupa ce domnul primar a promis ca ne va da in scris atat de la 
compania de la Iasi cat si de la minister, preluarea sumelor de plata. „Domnul 
primar ne-a promis ca Romanul va primi apa mai ieftina, va primi servicii mai 
bune, apa 24 din 24 de ore. Am mai avut o sedinta de consiliul Local pe 27 
februarie, una pe 6 martie, si asta de astazi, si nu am primit nimic. De doua 
saptamani studiez impreuna cu colegii mei situatia transferului la Apavital. Vad 
ca primaria Roman si Apa Neamt a primit pe data de 21 februarie  hartie de la 
Ministerul Fondurilor Europene in care ii raspunde domnului primar la fel. Daca 
vreti vi le pot pune la dispozitie, va fi trist pentru noi sincer. Hotararea 31 la care 
faceti referire in referat a produs efecte juridice si implicit articolul 1, aliniatul 6 
din legea 554/2004, or aceasta este eronata. Astfel, asa cum este mentionat si in 
referat ulterior emiterii hotararii a fost emisa modificarea, or modificarea 
reprezinta doar o intentie si nicidecum un act juridic. Hotararea de consiliu local 
a produs efecte, ar fi trebuit sa existe o hotarare emisa de ADI Aqua Neamt prin 
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care sa fie aprobata iesirea UAT-ului Roman din ADI Aqua Neamt, or acest act 
nu este emis. Dupa emiterea unei astfel de hotarari s-ar modifica inclusiv actul. 
In ceea ce priveste notificarea de reziliere mentionez faptul nici asta nu este 
generatoare de efecte juridice intrucat dupa cum stiti ApaServ este operatorul 
serviciilor publice. Mai trist ar fi ca noi daca iesim acum din aceasta companie, 
daca Romanul se retrage din asociere, nu va mai putea beneficia de schimbarea 
infrastructurii”. 
  Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu il intreaba pe domnul consilier Constantin 
Holban cine ia spus aceste lucruri. „Eu nu am inteles nimic din tot ce spuneti”.  
 Dl. consilier Constantin Holban cere sa fie ascultat pana la sfarsit. „Daca 
ne retragem din asociere nu vom mai beneficia de schimbarea infrastructurii de 
apa, de modernizarea statiei de epurare si aductiunile prin care orasul nostru este 
cuprins la Piatra Neamt. Dincolo la Iasi il au aprobat si Romanul nu este prins. 
O sa fie Romanul intre ciocan si nicovala, si o sa ramanem cu conducte tot ca 
acum 60-80 de ani pe care noi nu le-am schimbat. Noi am facut mici schimbari 
prin PNDL, pe Stefan cel Mare cu cele doua stradute. Am ramane sa facem noi 
din fonduri proprii asta ma doare pe mine”. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca „aveti dreptate, eu v-am promis 
la sedinta din 13 februarie ca voi aduce hartia in original atunci cand va ajunge 
de la Apavital. Hartia este ajunsa pe data de 4 martie la noi, deci la sedinta de pe 
27 martie nu avem cum sa v-o prezint, pe 6 martie am omis eu sa o aduc. Va dau 
citire acum....... Deci ceea ce v-am spus eu la sedinta din februarie iata s-a 
adverit. Legat de hartia de la Ministerul Fondurilor Europene asa cum v-am 
informat si la sedinta din 13 februarie, in urma discutiei personale care am avut-
o cu minstrul fondurilor europene si cu domnul director pe proiecte europene din 
cadrul ministerului care ne-a spus foarte clar ca trecerea de la un operator la altul 
nu va afecta absolut in niciun fel un eventual proiect european, ba din contra 
este in avantajul municipiului Roman daca s-ar muta cat mai repede pentru ca 
pana in 50.000 milioane euro valoarea investitiei, aprobarea o da direct 
Ministerul Fondurilor Europene. Se poate face un apendice la proiectul Iasului, 
la Constanta sau oriunde. Se face proiect separat pentru Roman si acesta merge 
ca un apendice la proiectul mare. In egala masura nu va ascund faptul ca eu am 
purtat discutii si cu noua conducere a ApaServ. Pe Pos Mediu 2007-2013 nu s-a 
putut atrage fonduri europene decat pentru extinderea retelelor de canalizare si 
modernizarea statiilor de epurare. Au fost singurele lucruri eligibile care le-au 
realizat. Abia acum prin acest POIM putem sa inlocuim retelele. Dincolo nu imi 
dai nici apa 6 luni de zile, o si mai scumpesti fara acceptul Romanului si atunci 
noi ce sa facem sa stam in continuare, sa asteptam ce ?  In conditiile aceste noi 
am cautat solutii. Criteriu de baza nu a fost neaparat pretul, noi la Roman avem 
nevoie de un furnizor care sa ofere condii profesioniste, apa sa fie furnizata in 
regim non-stop sa nu mai trecem prin esecul utilitatilor publice si prin 
incapacitatea Apaservului de a furniza apa nop-stop ”. 
 Dl. consilier Constantin Holban este de parere ca trebuie obtinute hotararile 
prin care majoritatea autoritatilor deliberative ale celorlalte unitati sa isi dea 
acordul. ”Pentru celelalte unitati administrative si-au dat acordul pentru a iesi 
din asociatie, precum si documentul care sa dovedeasca plata despagubirilor 
prevazut in Statul ADI Aqua Neamt, contractul de delegare a gestiunii 
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serviciilor publice nr. 28/2009 incheiat cu CJ ApaServ. Activitatea costurilor 
financiare aferente retragerii UAT Roman din ADI Aqua Neamt, nu este 
atribuitia MFE-ului  eliberarea acordului scris al entitatii finantatoare.” 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizeaza ca iesirea, acordul unitatii 
finantatoare care este MFE este conditionata de cateva lucruri. „Acceptul 
celorlalte UAT-uri din cadrul asociatiei si de hotararea in original a ADI Aqua, 
demers care se realizeaza in aceasta perioada. Transferul tuturor UAT-urilor, s-a 
promovat proiectul de hotarare pentru iesirea Romanului din ADI Aqua, acesta 
este primul demers. Al doilea demers este plata sumelor de plata, si va dau citire 
din adresa MFE – sumele corespunzatoare rambursarii de catre operator a 
imprumuturilor contractate pentru finantarea dezvoltarii, modernizarii si 
reabilitarea a infrastructurii aferenta serviciior de canalizare si de apa, deci 
contravaloarea imprumuturilor, spune foarte clar ce trebuie platit. Punctul b – 
sumele corespunzatoare investitiilor de care a beneficiat in perioada in care a 
fost membru al asoiatiei. Hai sa vedem ce investitii a facut Apaserv la Roman. 
In zona Targu Neamt gasiti mai multe investitii decat la Roman. Punctul c – 
sumele corespunzatoare rascumpararii contractului de delagare a gestiunii. Noi 
nu rascumparam contractul, noi am renuntat unilateral contractul din culpa 
operatorului, pentru ca timp de 6 luni nu ne-a furnizat apa, am reziliat din culpa 
exclusiva a operatorului si nu vorbim de rascumparare. Deci punctul c pica 
pentru ca nu vorbim de rascumparare. Avem punctele a si b unde suntem deja in 
discutii cu un auditor acreditat de Asociatia Auditorilor din Romania pentru a 
face exact aceste calcule. le vom transmite la Apavital, Apavital si le asuma prin 
Adunarea Generala a Arsacis, se achita despagubirile catre Apaserv a 
imprumutirilor si a investitiilor pe care le-a facut. Hartie care am primit-o de la 
Ministerul Fondurilor Europene.” 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu il intreaba pe domnul consilier Constantin 
Holban de ce nu a solicitat aceste documente la Comisia Juridica. 
 Dl. consilier Constantin Holban afirma ca dumnealui astepta ca domnul 
primar sa vina sa le prezinte. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca Apavital preia platile, nu vom 
plati nimic din bugetul nostru. „Unde este problema ?” 
 Dl. consilier Constantin Ghica mentioneaza ca problema este simpla. 
Inainte de hotararea de consiliu local de renuntare a Romanului la Apaserv  nu 
aveam apa tot timpul, acum avem apa. „Ce faceam in situatia de acum fara apa 
?” 
 Dl. consilier Constantin Holban precizeaza ca aici il doare si pe el. 
Garantati dumneavoastra domnule primar ca noi apa o vom plati la acelasi pret 
ca Iasul?” 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca principiul la operatorii regionali 
este ca nu pot avea preturi diferentiate. 
 Dl. senator Dan Manoliu mentioneaza ca sunt doar promisiuni. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca pe el il intereseaza situatia de 
astazi. 
 Dl. senator Dan Manoliu ii solicita atentia domnului primar. „Atentie, ati 
spus ca Apaserv nu a facut investitii. Statia de epurare plus retelele de apa si 
canal sunt investitii.”  
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 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu mentioneaza ca statia de epurare este pe 
fonduri europene. 
 Dl. senator Dan Manoliu precizeaza ca fondurile europene pentru companie 
inseamna investitie. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu aduce la cunostinta faptul ca fondurile 
europene aduse intr-o comunitate nu pleaca din comunitate. „Vine cineva si ia 
statia de epurare ?’ 
 Dl. senator Dan Manoliu afirma ca nu pleaca nimeni cu statia de epurare, 
dar este vorba de bani. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu explica ca indiferent de cine va prelua 
serviciul de operare a apei si canalului la Roman, va trebui achitat Apaservului 
doar cota de cofinantare si imprumuturile care le-a facut pentru cofinantari. Nu 
banii europeni. 
 Dl. senator Dan Manoliu il intreaba pe domnul primar daca este convins de 
acest lucru. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca da . „100%”. 
 Dl. senator Dan Manoliu afirma ca in contract, la capitolul investitii 
Apaservul a pus niste clauze pentru un proiect european. „Vedeti clauzele 
companiei si atunci vorbim. In momentul cand veti rezilia sau ce veti face in 
mod automat compania vă va chema in judecata si se va lua in considerare si 
punctul c. In afara de cofinantare si tot ce spuneti dumneavoastra, dincolo are 
obligatiuni pe care Comania Apaserv le are pentru fondul european, adica acea 
perioada nici nu stiu de cat e 4...5 ani, s-ar putea sa derogam toate astea, sa 
alunece si nici sa nu mai aiba rost sa discutam toate astea aici. In momentul 
actual este normal ca fiecare sa intrebe. Nu puteti sa-mi spuneti mie si nimanui 
ca ei vor suporta sumele care sunt destul de mari fara a le recupera intr-un timp 
de, decat din pretul apei. Ca un alt aspect la hotararea trecuta, daca cineva face 
un amendament se supune la vot ” 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca domnul consilier a renuntat la 
amendament. 
 Dl. senator Dan Manoliu precizeaza ca el nu a auzit sa fi renuntat. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirma ca dumnealui a lamurit problema si 
printr-o alta sedinta sa se rectifice bugetul va fi cazul. „Eu cel putin asa am 
inteles”. 
 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu repeta ca sa incheie discutia pe aceasta 
tema. „Ma bucur ca dumneavoastra ati inteles ca trebuie sa se plateasca doar 
partea de cofinantare. Legat de punctul c, acesta ramane valabil doar in cazul in 
care eu renunt unilateral la el pentru ca asa vreau eu si vreau sa il rascumpar. 
Dar la noi este vorba de prestarea defectuoasa a serviuciului si rezilierea se face 
din culpa exclusiva a operatorului. Intr-adevar aveam promisiunea facuta catre 
domnul Holban de ai arata hartia de la Apavital ca si-au asumat plata”. 
 Dl. consilier Constantin Holban afirma ca grupul consilierilor PSD va vota 
impotriva la acest punct. 
 Dl. presedinte de sedinta Miluta Scutaru este de parere ca cel mai important 
acum este faptul ca Romanul are apa.”Lamuririle le-a oferit domnul primar, ati 
vazut ca sunt hartii in acest sens”. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 
voturi ”pentru” și 6 ”împotrivă” ( dnul C. Holban, dna I. Havrici Tomșa, dnul R. 
C. Curpăn, dnul I. Boloca, dnul E. Patrașcu și dnul. D. Vasiliu). 
  

 La punctul 24) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului 
privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiza și solutionare a cererilor 
de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL - 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 25) de pe ordinea de zi – aprobarea unui acord de asociere 
cu Federația Romana de Atletism – 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 26) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării și 
completării H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local Roman – 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 27) de pe ordinea de zi – punerea unui teren la dispoziția 
Comisiei locale de fond funciar 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 28) de pe ordinea de zi – privind unele măsuri pentru 
sprijinirea agenților economici din municipiul Roman pe durata stării de 
urgență – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 
favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
 Dl. consilier Radu-Catalin Curpan consideră că este un lucru extraordinar 
că s-a gândit acest lucru. „Eu personal aș avea doua alternative. Aș vrea să fac și 
un amendament. Eu aș zice să dăm chiar 100% pe perioada stării de urgență sau 
50% până la sfârsitul anului”. 

Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acolo sunt două situații 
distincte. „Cine a trebuit sa isi intrerupa activitatea pe perioada starii de urgenta 
am dat in totalitate, cel care isi desfasoara activitatea si motivat de faptul ca s-a 
redus volumul de activitate, i-am injumatatit. Cel care si-a suspendat de tot 
activitatea, nu plateste deloc chirie, iar cel care isi desfasoara activitatea, plateste 
jumatate”. 
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 Dl. consilier Radu-Catalin Curpan afirmă că a înțeles. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 29) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 
din cuprinsul H.C.L. nr. 45/06.03.2020 – 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 30) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparţinând domeniului privat al 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 31) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru ședințele care se vor desfășura prin mijloace electronice (video-
conferință) – 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 32) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării și 
completării H.C.L. nr. 29/2019 privind aprobarea schimbării destinației 
unor imobile aflate în domeniul public local al municipiului Roman – avizul 
comisiei pentru administrație publică locală sport și turism a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Dl. consilier Radu-Catalin Curpan solicită să se îndrepte eroarea materială 
din titlul hotărârii respectiv, anul este „2020” în loc de „2019”. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui 
consilier Radu-Cătălin Curpăn a fost aprobat 19 voturi „pentru” și o abținere 
(dnul R.C. Curpăn). 
 

 La punctul 33) de pe ordinea de zi – aprobarea intenției municipiului 
Roman de a solicita Guvernului Romaniei încuviințarea transmiterii din 
domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Roman, a 
bunurilor aflate în  administarea Ministerul Educației și Cercetării prin 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul 
Sportiv Școlar 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. 
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La punctul 34) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor bunuri 
din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
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 35) de pe ordinea de zi – aprobarea unor masuri de natura 
financiara care sa asigure optimizarea datoriei publice și accesul la 
lichidități in vederea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabila – 
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 15 
voturi ”pentru” și 5 ”împotrivă” ( dnul C. Holban, dna I. Havrici Tomșa, dnul R. 
C. Curpăn, dnul I. Boloca și dnul E. Patrașcu). 

 
DIVERSE: 

  

 Dnul consilier Radu-Catalin Curpan aduce în discuție parcarea de la 
Școala nr. 7. 
 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acea parcare este 
momentan închisă. „Are un caracter provizoiu. După ce mutam copiii de la 
școala 1 înapoi in corpul D, va fi teren de sport. Este o situație provizorie”.  
  

 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu informează atât membrii consiliului 
local cât și presa că urmatoarele ședințe de consiliu local vor fi on-line transmise 
pe pagina de facebook a primariei. 

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

      Miluță SCUTARU                                        Gheorghe CARNARIU 
  
 


