
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

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. 1262 din 09.12.2022 

 
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 15.12.2022, ora 1500, la Complex ”Royal” Roman, în Sala 
de Conferințe, 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. 1262 din 09.12.2022 
 

 

PROIECT ORDINE DE ZI  
 

 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unui teren în 

domeniul privat, a trecerii acestuia în domeniul public al municipiului 
Roman și clasificarea unui drum – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C1 și C5;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri 
imobile în domeniul privat și a trecerii acestora în domeniul public al 
municipiului Roman– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

A.N.L. – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C4 și 
C5;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 

2023-2024 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman– C4 
și C5; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de 
colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea 
implementării proiectului  ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod 
MySmis 130963 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman 
– C2 și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute 

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

8. Proiect de hotărâre privind utilizarea parțială 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; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

pe anul 2022 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 
C2 și C5; 

10. Proiect 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; 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a 
organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile 
publice subordonate fără personalitate juridică – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

12. 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; 

13. 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 – C3 și C5;  

14. 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; 

15. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de reziliere 

a Constractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009 
aprobat prin H.C.L. nr. 89 din 14.05.2009 – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor 

servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
56/29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor 
comunitari – iniţiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman – 
C2 și C5;  

18. Proiect de hotărâre privind abrogarea parțială a  Hotărârii 

Consiliului Local nr. 100/27.04.2018 privind aprobarea încheierii de 
protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân – iniţiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului – 
C2 și C5; 

19. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local   nr. 195 din 21.08.2018 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului  „Proiect integrat de 
reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și 

dotare Sală  de Sport - pentru învățământul general obligatoriu, 

reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea 

drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Roman”– 
iniţiator Leonard Achiriloaei  - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport 
alimentar în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolari şi elevi, conform O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei  - Primarul Municipiului Roman – C4 și C5; 
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21. 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; 


