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Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 
Nr. 12263 din 26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.06.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 480/19.06.2020. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1200. 
 

La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa a 20 de consilieri locali, lipsind motivat 

dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. 

 

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

extraordinare din data de 12.06.2020, 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 absolută – 11 voturi, 

- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 6 – majoritate calificată – 15 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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- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 12 – majoritate simplă, 

- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi,  

- punctul 15 – majoritate calificată – 15 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.  se introduce punctul 7) - Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 

2.  se introduce punctul 8) - 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 finanțate din bugetul local pe anul 
2020   – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului 

Roman; 

3.  se introduce punctul 9) - Proiect de hotărâre privind instituirea unor 
facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 
aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe 
raza administrativ teritorială a Municipiului Roman– iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

4. se introduce punctul 10) - Proiect de hotărâre privind reactualizarea 
listei proiectelor de lucrari propuse a fi finanțate din împrumutul 
rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman în 
baza garanțiilor proprii – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 

5. se introduce punctul 11) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contractarii unei/unor finantari rambursabile externe/interne in 
baza garantiilor proprii, in valoare de pana la 8.500.000 euro, sau 
echivalentul in lei – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 

6. se introduce punctul 12) - Proiect de hotărâre privind punerea în 
aplicare a sancțiunilor corespunzătoare, ca urmare a rămânerii 
definitive a Raportului de evaluare a Agenției Naționale de 
Integritate nr. 29376/G/II/12.07.2016, cu privire la încălcarea 
regimului juridic al incompatibilităților de către dlui Lucian-Ovidiu 
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Micu - în calitate de consilier local/viceprimar al Municipiului Roma 
– iniţiator domnul Constantin Ghica – Consilier local; 

7. se introduce punctul 13) - Proiect de hotărâre privind darea în 
administrare a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri), 
aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către Spitalul 
Municipal de Urgenţă Roman. – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu 

– Primarul Municipiului Roman; 

8. se introduce punctul 14) - Proiect de hotărâre privind acordul expres al 
municipiului Roman referitor la mentinerea destinației obiectivului 
de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de 
sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman, jud. Neamț” – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
9. se introduce punctul 15) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării unor contracte de vânzare cumpărare – 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 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; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 

”Construire locuință unifamilială” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 

Primarul Municipiului Roman – C1și C5; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 

”Introducere teren în intravilan și construire spălătorie auto” – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru procedura de 

atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între 
Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la 
bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2020, conform 
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-
profit de interes general – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman – C2 și C5; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 

vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman – C1 și C5; 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman – 

C2 și C5; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral 
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sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și a listei de investiţii 
finanțate din bugetul local pe anul 2020 – iniţiator domnul Lucian-

Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman – C2 și C5 ; 
9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și 

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ 
teritorială a Municipiului Roman – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman – C2 și C5 ; 
10.  Proiect de hotărâre privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari 

propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil intern contractat 
direct de UAT Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii – 

iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman– 

C2 și C5; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii unei/unor finantari 

rambursabile externe/interne in baza garantiilor proprii, in valoare 
de pana la 8.500.000 euro, sau echivalentul in lei – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 
12. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a sancțiunilor 

corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de 
evaluare a Agenției Naționale de Integritate nr. 
29376/G/II/12.07.2016, cu privire la încălcarea regimului juridic al 
incompatibilităților de către dlui Lucian-Ovidiu Micu - în calitate de 
consilier local/viceprimar al Municipiului Roman – iniţiator domnul 

Constantin Ghica – Consilier local – C3 și C5; 
13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri 

imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al 
Municipiului Roman, către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – 
iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman– 

C1 și C5                                                                         ; 
14. Proiect de hotărâre privind acordul expres al municipiului Roman 

referitor la mentinerea destinației obiectivului de investiții 
”Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - 
Spitalul Municipal de Urgență Roman, jud. Neamț” – iniţiator domnul 

Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 

vânzare cumpărare – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman – C1 și C5; 
 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea președintelui de ședință – 

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. 
 



Page 5 of 7 

La punctul 2) 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal – ”Construire locuință unifamilială” – 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 Planului Urbanistic 
Zonal – ”Introducere teren în intravilan și construire spălătorie auto” – 

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 5) de pe ordinea de zi aprobarea Raportului pentru 
procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între 
Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul 
local al Municipiului Roman, pe anul 2020, conform prevederilor Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități non-profit de interes general – 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 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 7) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 112 din 
17.05.2018 – avizul comisiei pentru buget finanţe 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 rectificării bugetului 
local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral 
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sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și a listei de investiţii finanțate 
din bugetul local pe 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 cu 19 

voturi ”pentru”. 

 Dnul consilierAndrei Fron nu a participat la vot. 

  
 La punctul 9) de pe ordinea de zi – instituirea unor facilități fiscale și 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local 
de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a 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 10) de pe ordinea de zi – reactualizarea listei proiectelor de 
lucrari propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil intern 
contractat direct de UAT Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii – 

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 contractarii unei/unor 
finantari rambursabile externe/interne in baza garantiilor proprii, in 
valoare de pana la 8.500.000 euro, sau echivalentul in lei – 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 19 

voturi ”pentru” și o abținere ( dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn). 

 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – punerea în aplicare a sancțiunilor 
corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare 
a Agenției Naționale de Integritate nr. 29376/G/II/12.07.2016, cu privire la 
încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dlui Lucian-
Ovidiu Micu - în calitate de consilier local/viceprimar al 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 13) de pe ordinea de zi – darea în administrare a unor 
bunuri imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al 
Municipiului Roman, către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – avizul 



Page 7 of 7 

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 14) de pe ordinea de zi – acordul expres al municipiului 
Roman referitor la mentinerea destinației obiectivului de investiții 
”Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul 
Municipal de Urgență Roman, jud. Neamț”  – 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 15) 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. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Miluță Sutaru declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

      Miluță SCUTARU                                        Gheorghe CARNARIU 
  

 


