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MUNICIPIUL ROMAN 
   Piaţa Roman-Vodă nr. 1         www.primariaroman.ro 
   Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
   Fax. 0233.741.604   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 
Nr. 8342 din 28.04.2020 

 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28.04.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 340/22.04.2020. 
Şedinţa se desfăşoară prin mijloace electronice (video-conferință) 

începând cu orele 1000.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

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

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
ordinare din data de 26.03.2020, care a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare din data de 02.04.2020, care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte 
Ioana Roxana Iorga 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; 
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 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; 
 



Page 2 of 6 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor 
Consiliului local prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 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 Ioana Roxana Iorga declară deschisă şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local.  

Ședința a fost transmisă live pe pagina de facebook a Primăriei 
municipiului Roman. 

  

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:  
 

1.  se introduce punctul 6) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
actualizării documentației imobilelor din municipiul Roman, str. 
Ștefan cel Mare nr. 274 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

2.  se introduce punctul 7) - 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, a listei de 
investiții la Direcția Municipal Locato Roman și a listei de investiții 
la Club Sportiv Municipal Roman pe anul 2020 – iniţiator domnul 
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

3.  se introduce punctul 8) - Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte – 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

4.  se introduce punctul 9) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
dezmembrării unui teren – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman; 

5.  se introduce punctul 10) - Diverse la propunerea dlui consilier Radu-
Cătălin Curpăn. 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 
vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C1 și C5; 

2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și  taxelor locale 
pentru anul 2021 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

3. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare 
asupra unor imobile – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C1 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 
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5. 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; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației 
imobilelor din municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 274 – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C4 și C5; 

7. 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, a listei de investiții la Direcția Municipal 
Locato Roman și a listei de investiții la Club Sportiv Municipal 
Roman pe anul 2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 30/2014 privind 
aprobarea/modificarea unor contracte – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

10.  Diverse - la propunerea dlui consilier Radu-Cătălin Curpăn. 
 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unui contract 
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 2) de pe ordinea de zi – indexarea impozitelor și  taxelor 
locale pentru anul 2021 – 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 6 „împotrivă” (dnul I. Boloca, dnul R. C. Curpăn, dna I. 
Havrici Tomșa, dnul C. Holban, dnul E. Patrașcu și dnul D. L. Vasiliu). 
  

La punctul 3) de pe ordinea de zi – exercitarea dreptului de 
administrare asupra unor imobile – 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – avizul 
comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil, inclusiv 
pentru forma nouă a anexei.  
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 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a 
anexei. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (inclusiv anexa – forma 
nouă) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 5) 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea actualizării 
documentației imobilelor din municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 
274 – 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 7) 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, a listei de investiții la Direcția Municipal Locato Roman și 
a listei de investiții la Club Sportiv Municipal Roman pe anul 2020  – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să facă un amendament. 
”Grupul PSD propune dublarea alocației de hrană la Spitalul Municipal Roman. 
Atâta vreme cât Spitalul Piatra-Neamț este considerat spital suport covid”. 
 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că înțeles ceea ce a cerut domnul 
consilier Radu-Cătălin Curpăn, deși nu este un amendament concret. “Vreau să 
vă informez că în principiu noi nu avem nici o problemă în ceea ce privește 
majorarea alocației de hrană la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Ținând 
cont de faptul că Spitalul Municipal de Urgență Roman deservește în momentul 
de față întreg județul Neamț, Consiliul Județean Neamț ar trebui să pună 90%  
din sumă și municipiul Roman 10%. În momentul în care Consiliul Județean va 
aloca cei 90%, vom aloca și noi cei 10% pentru că oricum va trebui făcută o 
rectificare de buget pentru intrarea acelor sume de la Consiliul Județean. Noi 
vom face un demers la Consiliul Județean, iar în momentul în care vor intra 
sumele, vom aloca si noi partea noastră”.  

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că grupul consilierilor PSD a 
facut o solicitare către Spitalul Municipal de Urgență Roman în cursul zilei de 
vinery. Nu ne-a răspuns, am cerut anumite detalii inclusiv prețul per pacient în 
acest moment, inclusiv de existență unor alimente  suplimentare. Noi ne 
menținem rugămintea de a supune la vot amendamentul.” 
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Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că ceea ce ați solicitat 
dumneavoastră la spital sunt niste informații publice prevăzute de legislația în 
vigoare. Cred că puteați să vă luați și din aceste informații oficiale ceea ce aveți 
nevoie. Repet în continuare, nu aveti un amendament concret, mutarea unor 
sume de la un capitol la altul, ce valoare și așa mai departe”. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (forma inițială) a fost 
aprobat cu 15 voturi „pentru”, 5 abțineri (dnul I. Boloca, dnul R. C. Curpăn, 
dna I. Havrici Tomșa, dnul E. Patrașcu și dnul D. L. Vasiliu) și 1 vot 
„împotrivă” (dnul C. Holban). 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 30/2014 
privind aprobarea/modificarea unor contracte – 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unui 
teren – 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 20 
voturi „pentru” și o abținere (dnul R. C. Curpăn). 
    
 DIVERSE: 
  

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn afirma că a cerut punctul Diverse 
întrucât suntem într-o situație excepțională și se impun măsuri excepționale. 
“Am văzut achiziția tabletelor și a cartelelor cu abonament pentru internet, este 
un lucru deosebit, eu chiar aș dori prioritar să ne axăm pe copii de clase 
terminale, a VIII-a si a XII-a si apoi pe cei din celelalte clase. Situația este după 
cum se știe destul de dificilă pentru sistemul de învățămant. De asemeni, propun 
pentru că presupun că va fi o rectificare bugetară cât de curând, să luam în calcul 
și alte cheltuieli din această perioadă de criză, mă refer poate chiar la 
achiziționarea de termometre cu citire la distanță sau a unor camere cu viziune. 
Sunt convins că și dumneavoastră v-ați gândit”. 

 Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că încă de săptămâna 
trecută s-au solicitat oferte de la mai mulți operatori de telefonie mobilă pentru a 
se putea face un calcul în ceea ce înseamnă abonamente de internet și furnizarea 
unor tablete. “Tot de săptămâna trecută colegii mei de la Direcția de Asistență 
Socială lucrează la un Regulament de acordare a acestor tablete cu abonament 
de internet inclus. Un regulament care va fi pe marginea banilor pentru 
calculator, cei 200 de euro și în mare parte vom relua condițiile de acolo. Este 
vorba de un program guvernamental din anul 2004 care funcționează și în 
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prezent. Vreau să aduc la cunoștință romașcanilor, celor care sunt interesați că 
sunt și astfel de forme de sprijin din partea guvernului, există și această 
posibilitate și venim și noi complimentar strict pentru tablete. La o proximă 
ședință de consiliu local vom supune votului dumneavoastră acest regulament. 
În ceea ce privește achiziționarea de termometre, vreau să vă informez că noi 
deja am început achiziționarea acestor termometre. Încă de săptămâna trecută 
am achiziționat primele două. Vedem cum merg și în funcție de aceasta, aveam 
deja sumele alocate la Serviciul pentru situații de urgență, vom face achizițiile 
pentru unitățile de învățământ a acestor termometre”. 

 
 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

     Ioana Roxana IORGA                                   Gheorghe CARNARIU 
  


