
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L    N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L    R O M A N 
C A B I N E T U L     P R I M A R U L U I 

 
DISPOZIŢIA 

 
Nr. 1435 din 15.12.2021 

 
privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară 

 
LEONARD ACHIRILOAEI – PRIMARUL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
Având în vedere prevederile art. 133, alin. 1 și alin. 3, lit. „a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 134, alin. 1, lit. „a” şi alin. 5, al art. 135, al art. 155, alin. 1, 

lit. „b”, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ; 
 

D I S P U N : 
 

 Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului 
Roman pentru data de 22.12.2021, ora 1400, în sala de conferințe a Hotelului 
Roman by Dumbrava, bulevardul Roman Mușat, nr. 26, cu proiectul ordinii de 
zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție; 

 

Art. 2. Prezenta dispoziție împreună cu proiectele de hotărâre, referatele 

de aprobare ale acestora și rapoartele de specialitate se vor transmite în format 
electronic la adresele de e-mail asociate fiecărui consilier. 

 

Art. 3. Prezenta  dispoziţie  se  va  comunica,  potrivit  legii,  prin  grija 

Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor 

interesate. 
 

    Primarul Municipiului Roman,           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
           Leonard ACHIRILOAEI           Secretarul general al Municipiului Roman, 

                       Gheorghe CARNARIU 
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Anexă la Dispoziția Primarului municipiului Roman nr.  1435 din 15.12.2021 

 
 
 
 

PROIECT ORDINE DE ZI  
ședința ordinară din 22.12.2021 

 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință– iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2022-2023 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C4 și C5; 

3. Proiect de hotărâre privind  aderarea Municipiului Roman la ACORDUL 
PRIVIND ORAȘELE VERZI (GREEN CITY ACCORD) – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în 
anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 201 din 30.09.2021 privind aprobarea 
concesionării directe a unor imobile – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului 
Roman în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea omisiunii din cuprinsul unor 
contracte de vânzare cumpărare – iniţiator Adrian-Alin Tănase – Consilier 
local – C1 și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 
vânzare cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5; 

8. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate în cazul 
contribuabililor persoane fizice– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

9. Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului  pe clădiri 
pentru locuinţa de domiciliu și a impozitului /taxei pe  terenul aferent 
acesteia unor contribuabili persoane fizice – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2022– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 
C2 și C5; 

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului terenurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 
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13. 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 Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei,  situaţiei posturilor  

şi statelor de funcţii ale  Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

15. Proiect de hotărâre aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul 
Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman –  C2 și C5; 

16. Proiect de hotărâre privind proiectul de hotărâre 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 Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C2 și C5; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiul Roman la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2021-2124- 
RABLA PLUS MAȘINI ELECTRICE și asigurarea contribuției proprie 
necesare achiziționării autovehiculelor noi în cadrul programului – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul 
local – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2, 
C4 și C5; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de 

dezvoltare al bugetului local, a listei obiectivelor de investiții la Spitalul 
Municipal de Urgență Roman și a listei obiectivelor de investiții la 

Direcția Administrare Piețe pe anul 2021 – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

20. Proiect de hotărâre privind valorificarea materialelor lemnoase provenite 
din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 
27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor 

de parcare situate pe raza Municipiului Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a documentației de 
atribuire prin licitație publică a unor căsuțe de lemn cu destinația spații 

comerciale – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 
C1 și C5; 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
85/2015 privind înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, 
Baze Sportive și de Agrement” și reglementarea activității acestui 

serviciu – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 
și C5; 
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24. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 
privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică 

în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

25. Proiect de hotărâre aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2022, în 
vederea repartizării  locuinţelor sociale – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman –  C2 și C5; 

26. Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau viceprimarului. 
 

Primarul Municipiului Roman,           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
       Leonard ACHIRILOAEI           Secretarul general al Municipiului Roman, 

                  Gheorghe CARNARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 – Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului; 
C2 – Comisia pentru buget finanţe; 
C3 – Comisia pentru administraţie publică locală sport şi turism; 
C4 – Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret; 
C5 – Comisia juridică; 


