
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

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. 1175 din 22.11.2022 

 
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 28.11.2022, ora 1400, la sediul Municipiului Roman, în 
sala „Unirii”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, 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. 1175 din 22.11.2022 
 
 
 

PROIECT ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi 

pentru anul 2023 în vederea repartizării  locuinţelor sociale – initiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.223/2018 
privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu 

personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și 

C5; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract 

de vânzare-cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract 
de închiriere și încheierea unui act adițional – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei  de priorităţi, în 
vederea repartizării locuinţelor destinate specialiștilor din sănătate, 
construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

6. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 
asupra unui imobil – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

A.N.L. – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și 
C5; 

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

128 din 26.06.2020 cu privire la aprobarea contractării unei/unor finanțări 

rambursabile externe/interne în baza garanțiilor proprii, în valoare de până 

la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investitiilor 
aferente UAT Roman si participarea la cofinantarea  pentru “Proiectul 

regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 
Neamt, in perioada 2014-2020 ” – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5;  

11. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 258 din 17.11.2022 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 
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12. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi 

servitute în favoarea  S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri 
proprietate privată a Municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;  

13. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi 

servitute cu titlu oneros asupra unor terenuri aflate în proprietatea 
Municipiului Roman – iniţiator Consilier local Bogdan Costinel Andrieș – C1 
și C5;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor 
contracte de concesiune – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C1 și C5; 

15. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri aflate în proprietatea 
Municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5;  

16. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație de 

atribuire a contractului de concesiune a unor terenuri prin licitație publică 
– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

17. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru 
salubrizare stradală în municipiul Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

18. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 
Roman pentru realizarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea 

infrastructurii de telecomunicații de fibră optică – studii de fezabilitate 
DJTS Neamț”, beneficiar Serviciul de Telecomunicații Speciale – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe 
a unor terenuri – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman 
– C1 și C5; 

20. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de 
colaborare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 
C2, C4 și C5; 

21. Proiect de hotărâre privind utilizarea integrală a 
excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei  - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2022 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C2 și C5; 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
pentru modificarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe - 
serviciilor de utilități publice la apă și canalizare – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 
evoluție a tarifelor la apă și apă uzată, conform rezultatelor Analizei Cost-
Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020” – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;  



  

Pagină | 3  

25. 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; 


