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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. 10045 din 26.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.05.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 408/20.05.2020. 
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 a: 
- 19 de consilieri locali până la punctul 11) de pe ordinea de zi, lipsind 

motivat dnul consilier local Ștefan Grațian Iacob și dnul consilier local 
Mircea Beloiu; 

- 20 de consilieri locali de la punctul 12) de pe ordinea de zi până la 
finalul ședinței, lipsind motivat dnul consilier local Ștefan Grațian 
Iacob. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
ordinare din data de 04.05.2020, 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 simplă; 
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 3 – majoritate calificată – 15 voturi; 
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- 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; 
- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 12 – majoritate absolută – 11 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 calificată – 15 voturi; 
- punctul 18 – 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 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 12) - Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, 
situaţiei posturilor  şi statelor de funcţii ale  Spitalului Municipal de 
Urgenţă Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

2.  se introduce punctul 13) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local consolidat, al bugetului instituţiilor și 
activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
subvenţii și a listei de investiţii pe anul 2020 – iniţiator domnul 
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

3.  se introduce punctul 14) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
completării acordului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 70 din 
26.03.2020– iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

4.  se introduce punctul 15) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării unui contract de vânzare cumpărare – iniţiator domnul 
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
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5.  se introduce punctul 16) - Proiect de hotărâre privind interzicerea unor 
mijloace de publicitate pe raza municipiului Roman – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

6.  se introduce punctul 17) - Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a 
terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman 
ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi 
desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare 
a spaţiilor medicale – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman; 

7. se introduce punctul 18) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea 
terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 
bonă – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – 
C3 și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație a unor 
terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – 
C1 și C5; 

8. 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; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere în 
domeniul sănătății – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C3 și C5; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile – iniţiator 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C1, C2 și C5; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25/31.01.2019 
privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele 
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situate în municipiul Roman și aprobarea unor contracte cadru – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 
privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  şi statelor de 
funcţii ale  Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator domnul 
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 
consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și a listei de investiţii pe 
anul 2020 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării acordului de 
asociere aprobat prin H.C.L. nr. 70 din 26.03.2020 – iniţiator domnul 
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

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

16.  Proiect de hotărâre privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe 
raza municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 
privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din 
proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea 
reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor 
medicale – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 
Roman – C3 și C5; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 
unei suprafețe de teren – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă – 

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 2) 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 în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea cererilor şi repartizarea 
terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
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tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 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 – acordarea unui mandat special – 
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 cu 18 
voturi  „pentru”. 
 Dna consilier Iulia Havrici Tomșa nu a participat la vot. 
 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării și alipirii 
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 în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 
acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite 
de bonă 2020  – 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 cu 18  
voturi „pentru” și o abținere (dnul. C. Holban). 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea închirierii prin licitație a 
unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a 
fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a articolului 2 (Se dă mandat 
Primarului Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate să elaboreze 
documentația de atribuire în acord cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ).  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a 
articolului 2 (Se dă mandat Primarului Municipiului Roman, prin aparatul de 
specialitate să elaboreze documentația de atribuire în acord cu prevederile 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, inclusiv pentru forma 
nouă a articolului 2 (Se dă mandat Primarului Municipiului Roman, prin 
aparatul de specialitate să elaboreze documentația de atribuire în acord cu 
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ) a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea unui acord de asociere 
în domeniul sănătății – 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor imobile – 
avizul comisiei pentru buget finanțe a fost favorabil, inclusiv pentru modificarea 
din coloanele 5 și 6 (valoare totală/valoare unitară) de la poziția 5 
(32889/159015,13 și 16,45).  

Avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 
favorabil, inclusiv pentru modificarea din coloanele 5 și 6 (valoare totală/valoare 
unitară) de la poziția 5 (32889/159015,13 și 16,45).  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru modificarea din 
coloanele 5 și 6 (valoare totală/valoare unitară) de la poziția 5 (32889/159015,13 
și 16,45). 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu modificările de mai sus 
a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
25/31.01.2019 privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru 
locuințele situate în municipiul Roman și aprobarea unor contracte cadru – 
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 cu 18 
voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”. 
 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 308 din 
19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  şi statelor 
de funcţii ale  Spitalului Municipal de Urgenţă 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și a listei de investiţii pe anul 
2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următorul 
amendmente: 

- în anexa nr. 1, la secțiune de dezvoltare, la poziția 2 se va scrie „art. 
71.01.30 - Alte active fixe Obiectiv 51.02.20” în loc de „Art. 71.01.02 
- Mașini, echipamente și mijloace de transport Obiectiv 51.02.20” cum 
din eroare s-a redactat; 
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- în anexa nr. 3, la pozitia 1: Program plus licență informatică în coloana 
5 (DIF.) este „+9”, iar în coloana 7 (VALOARE FINALĂ) este „54” în 
loc de „45”. 

- în anexa nr. 3, la pozitia 2: Server Primărie coloana 5 (DIF.) este goală, 
iar în coloana 7 (VALOARE FINALĂ) este „80” în loc de „89” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu aceleași amendamente. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele 

comisiilor de specialitate a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” și un vot 
„împotrivă” (dnul consilier local C. Holban). 

Dnul consilier local Andrei Fron nu a participat la vot. 
 

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea completării acordului 
de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 70 din 26.03.2020 – 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 15) 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 16) de pe ordinea de zi – interzicerea unor mijloace de 
publicitate pe raza municipiului 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 17) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 93 din 
10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din 
proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului 
local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale – 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 18) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 93 din 
10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din 
proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului 
local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale – 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. 

 
  
 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 
  


