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Nr. 20553 din 19.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 19.10.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Viceprimarului cu atribuții de 

primar nr. 818/13.10.2020. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1400. 
 

La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 
constată şi se înregistrează prezenţa a 20 de consilieri locali, lipsind motivat dna 
viceprimar Ioana Roxana Iorga. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 29.09.2020 care a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte Daniela 
Gabriela Suman cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 
adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 3 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 4 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 7 – majoritateabsolută – 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, 
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- punctul 12 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 15 – 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. 

 

Dna preşedinte Daniela-Gabriela Suman 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 9) - Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local consolidat și a listei de investiţii finanțate din bugetul 
de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020 – iniţiator Ioana Roxana 
Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

2. se introduce punctul 10) - 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 Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 
Roman;  

3. se introduce punctul 11) - 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 Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 
Roman;  

4. se introduce punctul 12) - Proiect de hotărâre privind aprobarea casării 
unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană 
APA Serv S.A. Neamț ce sunt amortizate integral – iniţiator Ioana 
Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

5. se introduce punctul 13) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
reevaluarii parțiale a activelor fixe corporale aparţinând domeniului 
privat al municipiului Roman – iniţiator Ioana Roxana Iorga - 
Viceprimarul Municipiului Roman; 

6. se introduce punctul 14) - Proiect de hotărâre privind abrogarea unei 
hotărâri – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 
Roman;  

7. se introduce punctul 15) - Proiect de hotărâre privind modificarea  
H.C.L. nr. 205/14.10.2020, privind predarea unui sector de drum 
național, proprietate publică a statului, din administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Roman, județul Neamț, în 
administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și 
Comunicațiilor, prin C.N.A.I.R. – S.A., în vederea executării 
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lucrărilor de reparații – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 
Municipiului Roman 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr. 45/12.03.2018 
privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții 
ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman – iniţiator Ioana 
Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019 
privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din 
municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021– iniţiator Ioana Roxana 
Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 
vânzare cumpărare – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 
Roman;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  unor imobile – iniţiator 
Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în 
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri proprietate 
publică a Municipiului Roman – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 
Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.  nr. 253 din 16.11.2018  
Proiect “Administrație  electronică la nivelul municipiului Roman pentru 
reducerea birocrației”, în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă ( POCA) – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 
Municipiului Roman;  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 157/24.07.2019 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de 
Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe – iniţiator Ioana 
Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

8.  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 Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 
Municipiului Roman;  

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat și a 
listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe 
anul 2020 – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

10. 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 Ioana 
Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman;  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Roman – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri date în 
administrare către S.C. Compania Județeană APA Serv S.A. Neamț ce sunt 
amortizate integral – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 
Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluarii parțiale a activelor 
fixe corporale aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman;  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr. 205/14.10.2020, 
privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a 
statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, 
județul Neamț, în administrarea Ministerului Transporturilor 
Infrastructurii și Comunicațiilor, prin C.N.A.I.R. – iniţiator Ioana Roxana 
Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman;  

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea  H.C.L. nr. 

45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și 
statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dnul consilier Constantin Holban afirmă că această ședință ordinară, după 
părea dumnealui, este la limita legii și profund imorală. „Această hotărâre care 
urmează să o votați dumneavoastră, o voi ataca la prefectură. Vreau să vă spun 
ce spune legea. Eu am studiat. Nu se cunoaște calitatea celor două persoane care 
au întocmit raportul de specialitate la acest proiect. Conform art. 16, alin. 3, lit. 
„h” din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare 
și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative 
de personal directorul executiv îndeplinește în condițiile legii controlul, 
activitatea de personal și evaluarea. Introducerea în organigramă a unui director 
executiv, de funcție publică, cu toate că art. 41 din Legea nr. 292/2011, legea 
asistenței sociale prevede că structurile publice cu personalitate juridică sunt 
organizate ca instituții de asistență socială conduse de un director.” 

Dnul consilier Bogdan-Costinel Andrieș afirmă că acum 2-3 săptămâni a 
constatat că, directorul executiv fiind în concediu, în lipsa lui, nu s-a putut 
rezolva o problemă. ”Nimeni nu a știut să dea un răspuns la acel caz din acea 
perioadă de acum câteva săptămâni. Nici măcar cel îi ținea locul. De când s-au 
înființat cele 5 centre, de pe timpul domnului primar Leoreanu, ele au rămas tot 
în subordinea directorului executiv. S-a ajuns la un număr de 320 și ceva de 
angajați. Gândiți-vă că primăria are vreo 470 de angajați Deci un director are în 
subordine 320 de oameni, în timp ce în primărie sunt atâția directori. În lipsa 
unui adjunct care să suplinească directorul general și să poată să își asume niște 
decizii în anumite situații, cum repet a fost cea de acum câteva săptămâni, am 
luat decizia să vină un om care să poată suplini directorul executiv și să îi poată 
prelua din atribuții.” 

Dnul consilier Constantin Holban este de părere că acest proiect trebuia 
lăsat în grija primarului nou ales și al noului consiliu local. ”Unde s-a mai 
pomenit să faci ședință cu câteva zile înainte de validarea noului consiliu local”. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 
voturi „pentru” și 6 voturi „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 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 318 din 
19.12.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021 – 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 cu 19 
voturi „pentru” și 1 abținere (dnul C. Holban). 
   

La punctul 3) 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 cu 19 

voturi „pentru” și 1 abținere (dnul C. Holban). 
  

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării  unor imobile – 
avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil. 
 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 18 
voturi „pentru” și 2 abțineri (dnul C. Holban și dnul E. Patrașcu). 
  
 La punctul 5) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 
servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri 
proprietate publică a Municipiului 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 cu 19 
voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (dnul C. Holban). 
  

 Punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L.  nr. 253 din 
16.11.2018 Proiect “Administrație  electronică la nivelul municipiului 
Roman pentru reducerea birocrației”, în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă ( POCA) – avizul comisiei pentru buget-finanțe a 
fost favorabil.  
 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 19 

voturi „pentru” și 1 abținere (dnul C. Holban). 
  

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
157/24.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe 
– avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
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 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 
voturi „pentru” și 6 voturi „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 8) 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. 

Dnul consilier Constantin Holban își amintește de perioada în care era 
președinte de ședință, când a avut loc unificarea celor două servicii U.I.P-ul și cu 
Achizițiile. „Care sunt atribuțiile noastre în consiliul local ? Să votăm una ieri și 
astăzi la 180 grade ? Acum se separă din nou cele două servicii unul de achiziții 
și altul de implementare proiecte. Oare nu suntem de râsul-plânsul ?”   
 Dnul consilier Bogdan-Costinel Andrieș afirmă că s-a considerat că este 
un serviciu subordonat celuilalt. „N-a fost nicio problemă până acum din partea 
nimănui dar, ... unul dă banii și unul implementează. Era cam .... Am considerat 
că este bine să fie lucruri total diferite, ca să nu fie nicio discuție. Acesta este 
motivul pentru care s-au separat cele două.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 
voturi „pentru” și 6 voturi „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 9) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 
consolidat și a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al 
bugetului 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 17 
voturi „pentru” și 2 abțineri (dnul C. Holban și dnul E. Patrașcu). 
 Dnul consilier Andrei Fron nu a participat la vot. 
 

 La punctul 10) 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 cu 19 
voturi „pentru” și 1 abținere (dnul C. Holban). 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială a 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 cu 17 

voturi „pentru” și 3 abțineri (dnul C. Holban, dnul R. C. Curpăn și dnul E. 
Patrașcu). 
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 La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea casării unor bunuri 
date în administrare către S.C. Compania Județeană APA Serv S.A. Neamț 
ce sunt amortizate integral – 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 2 abțineri (dnul C. Holban și dnul E. Patrașcu). 
 

La punctul 13) de pe ordinea de zi - aprobarea reevaluarii parțiale a 
activelor fixe corporale aparţinând domeniului privat al municipiului 
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 cu 17 

voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (dnul C. Holban) și 2 abțineri (dnul R. C. 
Curpăn și dnul E. Patrașcu). 
 

 La punctul 14) de pe ordinea de zi - abrogarea unei hotărâri – 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 17 
voturi „pentru” și 3 abțineri (dnul C. Holban, dnul R. C. Curpăn și dnul E. 
Patrașcu). 
 

 La punctul 15) de pe ordinea de zi - modificarea  H.C.L. nr. 
205/14.10.2020, privind predarea unui sector de drum național, proprietate 
publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Roman, județul Neamț, în administrarea Ministerului Transporturilor 
Infrastructurii și Comunicațiilor, prin C.N.A.I.R.  – avizul comisiei pentru 
urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil cu următorul amendament: 

- suprafața DN15D- km 46+828-km50+947, L=4,119km, este S=3,3550 
ha și nu S=3,3500 ha cum eronat a fost menționat.” 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 voturi 
„pentru”. 
  
 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Daniela-Gabriela Suman 
declară închise lucrările şedinţei. 

 
 
PREŞEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                           CONTRASEMNEAZĂ                                

    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 
  Daniela-Gabriela SUMAN                                 Gheorghe CARNARIU 
  


