
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

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. 63 din 20.01.2023 

 
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 26.01.2023, ora 1500, la sediul Municipiului Roman, în 
sala „Unirii”, Piața 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. 63 din 20.01.2023 
 

 

PROIECT ORDINE DE ZI  
 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea unui contract de vânzare 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2023, a nivelului 
costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de 

întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul 
Rezidenţial pentru persoane vârstnice ”Casa Bunicilor” din cadrul 
Direcției de Asistență Socială Roman  – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social - 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru 

unele categorii de persoane pe mijloacele de  transport urban de 
călători în municipiul Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 

medicamente – iniţiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului 
Roman – C2 și C5;  

6. 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;  

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 vânzarea unei locuințe construite din fondul 
de stat – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman– 
C2 și C5; 

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuințe în condițiile Legii nr. 

112/1995– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 
C2 și C5;  

10. 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;  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară a 

dreptului de proprietate al municipiului Roman  asupra unor imobile 
– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și 
C5; 
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12. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului terenurilor 
aparținând domeniului privat al 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 în favoarea  Bisericii Sf. Treime asupra unui teren 
proprietate privată a Municipiului Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii unei taxe de 
concesiune - iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C2 și C5;  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a 
contractului de închiriere a unor terenuri/imobile prin licitație 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 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 modificarea  H.C.L. nr. 164 din 22.07.2022 
privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de 
funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;  

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr 157/24.07.2019 
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției 
Administrare Piețe – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5;  

19. Proiect de hotărâre privind modificarea  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 – C2 și C5;  

20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 114/20.05.2021 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii: “Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate 
(Policlinica) Roman” - Etapa 1 – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C2,C4 și C5; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.214/29.09.2022, 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului 

general actualizat pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare 
rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, județul Neamț”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny”, precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului– iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;  
22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.213/29.09.2022, 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului 

general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare Arteră 
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Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, Municipiul Roman, 
județul Neamț ” – Etapa 1, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny”, precum si a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C1, C2 și C5;  

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind 
organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de 

prestări servicii în Municipiul Roman– iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;  

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor centrale 
murale către Direcția Municipal Locato Roman– iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2, C3 și C5; 

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; 


