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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat ast�zi, 27.01.2005, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 
�edin�a a fost convocat� prin Dispozi�ia Primarului nr. 101 / 20.01.2005; 
�edin�a se desf��oar� la sediul Prim�riei Municipiului Roman, începând cu 

orele 1600. 
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constat� �i se 

înregistreaz� prezen�a tuturor  celor 21 de consilieri.  
 

Pre�edinte de �edin�� este d-l consilier Petre Bo�tin� care declar� deschis� 
�edin�a ordinar� a Consiliului Local. 

 

D-l pre�edinte Petre Bo�tin� supune la vot procesul verbal al �edin�ei din 
16.12.2004. 

Dl. consilier Mihail Florea solicit� ca la punctul „b)” s� se nominalizeze 
persoanele care s-au ab�inut, la punctul „l)” s� se nominalizeze persoanele care au 
votat împotriv�, iar la punctul „Diverse” fraza „Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or îl 
îmâneaz� d-lui consilier Mihail Florea” s� se completeze cu „dup� ce a fost adus 
din biroul dumnealui”. 

Referitor la primele dou� solicit�ri dl. secretar Gheorghe Carnariu precizeaz� 
c� potrivit art. 52 din Regulamentul de organizare �i func�ionare a Consiliului 
Local consilierii au dreptul s� solicite s� se consemneze expres modul în care au 
votat. 

Se supune la vot a treia solicitare a d-lui consilier Mihail Florea, care este 
respins� întrucât au fost 3 voturi „pentru” (dl. M. Florea, dl. N. Iftimie �i dl. M. 
Popescu), 13 voturi „împotriv�” �i 2 ab�ineri (dl. S. Cazan �i dl. E. Lupu). 

  

D-l pre�edinte Petre Bo�tin� supune la vot procesul verbal al �edin�ei din 
29.12.2004 care este aprobat în unanimitate de voturi. 
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În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu men�iunea de 
a se suplimenta ordinea de zi cu punctul „Diverse” (la propunerea d-lui consilier 
Marius Popescu), dup� cum urmeaz�: 
 

a) Proiect de hot�râre privind desemnarea reprezentan�ilor Consiliului Local �i ai 
agen�ilor economici în Consiliile de Administra�ie ale unit��ilor de înv���mânt 
din Municipiul Roman; 

b) Proiect de hot�râre privind aprobarea înfiin��rii Poli�iei Comunitare; 
c) Proiect de hot�râre privind aprobarea modificarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 

privind aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de TAXI; 
d) Proiect de hot�râre privind aprobarea cuantumului maxim �i a condi�iilor de 

acordare a presta�iilor financiare excep�ionale pentru prevenirea separ�rii 
copilului de familia sa; 

e) Proiect de hot�râre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu; 
f) Proiect de hot�râre privind aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru 

construc�ii; 
g) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor schimburi de teren; 
h) Proiect de hot�râre privind aprobarea bugetului pe anul 2005 la S.C. Termloc 

S.A. Roman; 
i) Proiect de hot�râre privind aprobarea unor tarife; 
 

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La primul punct de pe ordinea de zi - desemnarea reprezentan�ilor Consiliului 
Local �i ai agen�ilor economici în Consiliile de Administra�ie ale unit��ilor de 
înv���mânt din Municipiul Roman - avizul comisiei de cultur�, s�n�tate, 
înv���mânt �i culte a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Ghica solict� ca toate proiectele de hot�râre s� poarte 
semn�tura celui care le întocme�te �i consider� c� nu Prim�ria ar trebui s� 
întocmeasc� proiectele de hot�râri. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� acest proiect de hot�râre este din 
ini�iativa Prim�riei �i nu din ini�iativa vreunui consilier. „ Dac� ave�i alte 
propuneri nu v� împiedic� nimeni s� nu le face�i. Acest proiect de hot�râre a fost 
f�cut în urma studierii legisla�iei privitoare la înv���mânt împreun� cu cei doi 
consilieri locali care sunt directori de unit��i de înv���mânt. Am luat leg�tura cu 
to�i directorii de �coli care �i-au manifestat dorin�a, prin adrese, ca din parte 
Consiliului Local s� fie o anumit� persoan�, iar din partea agen�ilor o persoan� cu 
care unitatea de înv���mânt are o anumit� colaborare”. 

Dl. consilier Gabriel Luncanu afirm� c� acest proiect de lege a fost generat de 
lege �i de doi consilieri, colegii no�tri: dl. consilier Leoreanu �i dl. consilier 
Zaharia. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� sunt mul�i agen�i economici care ar dori 
s� fac� parte din Consiliile de Administra�ie. „În ce privesc raporturile de 
subordonare, acestea nu exist� nici între Consiliul Local �i Primar �i nici invers.” 

Dl. consilier Lauren�iu Leoreanu afirm� c� s-au purtat discu�ii cu directorii de 
�coli care �i-au manifestat o anumit� preferin�� în leg�tur� cu un anumit consilier. 
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„În privin�a agen�ilor economici ace�tia au fost ale�i prin prisma rela�iilor de 
colaborare cu acea �coal�, în care �coala dezvolt� activit��i de instruire practic�, 
au contracte de angajare a viitorilor absolven�i �i fac parte din comisiile de 
absolvire postprofesionale”. 

Dl. consilier Dan Zaharia declar� c� a pus la dispozi�ia colegilor 
Regulamentul de organizare �i func�ionare a consiliului de administra�ie al 
unit��ii de înv���mânt din jude�ele pilot nominalizate prin H.G. nr. 1942/2004 iar 
în art. 4 lit c e prev�zut modul de desemnare al agen�ilor economici. „Acestea 
sunt propunerile f�cute de noi. Dac� dori�i �i dvs. s� face�i alte propuneri pute�i s� 
le face�i.” 

Dl. consilier Constantin Traciuc afirm� c� din 7 licee care sunt în Roman toate 
au fost repartizate la un singur partid. 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� sunt 26 de unit��i de înv���mânt �i 21 
de consilieri. „De bun� seam� unii sunt nominaliza�i de dou� ori. �i eu sunt 
nominalizat pentru dou� unit��i de înv���mânt. Vreau s� �tiu dac� directorii de la 
aceste unit��i de înv���mânt au solicitat expres nominalizarea mea.  

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� pentru licee sunt adrese cu solicit�ri 
exprese pentru un anumit consilier. 

Dl. pre�edinte Petre Bo�tin� întreab� dac� presta�ia din Consiliu de 
Administra�ie a membrilor implic� un efort financiar. 

Dl. consilier Constantin Traciuc propune ca s� se voteze pentru fiecare pozi�ie 
în parte. 

Dl. consilier Sorin Cazan dore�te s� fac� parte din Consiliul de Administra�ie 
al Liceului 3 – Materiale de construc�ii – fie ca agent economic, fie consilier 
Local. 

Dl. consilier Ioan Antoci dore�te s� se nominalizeze un alt coleg în locul s�u. 
Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre – varianta ini�ial� - a fost aprobat 

13 voturi „pentru” �i 8 ab�ineri (dl. M. Florea, dl. N. Iftimie, dl. C. Traciuc, …). 
Dl. consilier Mihail Florea declar� c� s-a ab�inut pentru c� nu este de acord ca 

reprezentan�ii patronatului s� fie desemna�i de Consiliul Local, pentru c� în 
Roman �tie c� exist� o lig� a patronatului �i era normal ca ei s� se întâlneasc� �i 
s�-�i desemneze reprezentan�ii.  

 

La punctul b) pe ordinea de zi - aprobarea înfiin��rii Poli�iei Comunitare - 
avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu propune c� prima etap� ar trebui s� fie aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare �i func�ionare a Poli�iei Comunitare. „În 
baza a ce se face organigrama?” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� Regulamentul cadru de 
organizare �i func�ionare a Poli�iei Comunitare va prevede drepturile �i 
îndatoririle poli�istului, atribu�iile acestuia. „În func�ie de cât ne cost� ma�ina, 
echipamentul, etc. vom prevedea num�rul de poli�i�ti. 

Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 
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La punctul c) pe ordinea de zi - - avizele comisiilor au fost astfel:  
- La comisia de buget avizul a fost favorabil. 
- La comisia de administra�ie public� avizul a fost favorabil cu 

amendamentul de a se renun�a la posibilitatea achit�rii pe loc a amenzii. 
Dl. consilier Marius Popescu afirm� c� m�rirea num�rului de autoriza�ii este o 

chestiune benefic�. „Cele 147 de autoriza�ii nu sunt excedentare.” 
Dl. consilier Mihail Florea dore�te s� �tie care este num�rul de autoriza�ii. 
Dl. consilier Marius Popescu precizeaz� c� sunt 147 de autoriza�ii din care 98 

pentru operatorii de transport �i 49 pentru taximetri�tii independen�i. 
Dl. consilier Mihail Florea afirm� c� în sal� sunt reprezentan�ii taximetri�tilor 

�i dac� doresc s� ia cuvântul, domnul pre�edinte s� le dea cuvântul. 
Dl. consilier Constantin Traciuc întreab� care a fost ra�ionamentul când s-a 

stabilit taxa de 700 mii lei pentru persoana fizic� �i 400 mii lei pentru vehicul 
operator. 

Dl. Dan Ailinc�i precizeaz� c� independentul are o singur� ma�in� iar firma 
are 15, 20, 5, 7 ma�ini. 

Dl. consilier Traian Dimitriu declar� c� este de acord cu acest proiect dar cere 
ca taximetri�tii s� se comporte civilizat în ora�ul Roman. „ Nu este posibil ca la 
ora dou� noapte s� vii în fa�a blocului �i s� claxonezi pân� vine clientul”. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� art. 14 lit h este pu�in ambiguu �i 
v� propun s�-l complet�m : „h) S� aduc� la cuno�tin�a taximetristului care sunt 
locurile de a�teptare clien�i repartizate de prim�ria municipiului Roman , s� 
depun� toate diligen�ele �i s� ia m�suri ca acesta s� nu sta�ioneze /parcheze în alte 
locuri decât cele special amenajate. Neîndeplinirea obliga�iilor men�ionate 
anterior atrage r�spunderea contraven�ional� a operatorului de transport, 
sanc�iunea aplicându-i-se acestuia.  

În situa�ia taximetristului independent obliga�ia de a nu sta�iona /parca în alte 
locuri decât cele de a�teptare clien�i special amenajate revine exclusiv acestuia.” 

Dl. Dan Ailinc�i precizeaz� c� c� la art. 27 lit c amenda este de la 10.000.000 
lei la 20.000.000 lei �i nu de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei cum este redactat 
în proiect. 

Dl. Florin Bozomal� – reprezentantul Camerei Taximetri�tilor Roman dore�te 
ca amenda s� fie aplicat� �oferului �i nu operatorului de transport. 

Dl. consilier Constantin Traciuc afirm� c� e firesc ca s� fie sanc�ionat 
operatorul de transport întrucât �oferii sunt angaja�ii firmei. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre ( varianta comisiei de 
administra�ie public� împreun� cu amendamentul d-lui primar �i corec�ia d-lui 
Ailinc�i) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea cuantumului maxim �i a condi�iilor 
de acordare a presta�iilor financiare excep�ionale pentru prevenirea separ�rii 
copilului de familia sa - avizele comisiilor de buget finan�e �i administra�ie 
public� local� au fost favorabile. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
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La punctul e) pe ordinea de zi - aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil pentru minihotel – S.C.PATIROM 
S.A. �i nefavorabil pentru depozitul de materiale de construc�ii – S.C. 
CRISBORG S.R.L.. 

Dl. consilier Marius Popescu întreab� dac� nu este nici o problema dac� se 
aprob� numai un singur proiect. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� nu este nici o problem�. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre (varianta comisiei) a fost 

aprobat cu 19 voturi „pentru” �i 2 ab�ineri. 
 

Punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru 
construc�ii - avizul comisiei de urbanism a fost astfel: 

- pct. 1 �i 2 – avizate favorabil 
- pct. 3 (M. Eminescu 2/41) – avizat nefavorabil – documenta�ie incomplet�: 

lipse�te avizul asocia�iei de proprietari 
- pct. 3 - 10 – avizate favorabil 
- pct. 11 (Cuza Vod� 21-23) – avizat nefavorabil – se distruge spa�iul verde 
- pct. 12 - 24 – avizate favorabil 
- pct. 25 (Cuza Vod� 9 bis) – avizat nefavorabil– se distruge spa�iul verde 
- pct. 26 suplimentar (Cuza Vod� f.n./58 bis) – avizat favorabil 
Dl. consilier Traian Dimitriu declar� c� la pct. 26 solicitantul a depus 

documenta�ia dup� redactarea proiectului de hot�râre. „ Documenta�ia a fost 
prezentat� �i comisiei de urbanism care a avizat favorabil. În privin�a 
magazinului Economat sunt de acord c� este nevoie de al doilea magazin 
Economat, dar noi comisia am considerat c� dou� economate la distan�� de 100 
metri unul de cel�lalt nu rezolv� problema pensionarilor din municipiul Roman. 
Sunt mul�i pensionari care locuiesc în Smirodava, Ecaterina Teodoroiu �i care vin 
la pia�a din Ecaterina Teodoroiu. Mul�i din ei nu reu�esc s� ajung� la Economatul 
din Pietonal. Din acest comisia a considerat c� o discu�ie cu pre�edintele C.A.R. 
Pensionari ar îmbun�t��i situa�ia atât a pensionarilor cât �i a investi�iei pe care 
ace�tia o fac. Un alt motiv a fost acela c� la loca�ia solicitat� este spa�iu verde pe 
care ar fi bine s� nu îl distrugem. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca acolo unde se aprob� un Economat s� se 
fac� Economat �i nu magazin general. 

Dl. consilier Mihail Florea propune s� se voteze fiecare pozi�ie în parte �i îl 
întreab� pe pre�edintele comisiei de urbanism dac� solicitarea de la pozi�ia 18 a 
mai fost aprob�rii Consiliului Local �i a fost respins�. 

Dl. consilier Alexandru Cocu� precizeaz� c� atunci a fost respins� pentru c� 
nu avea avizul asocia�iei de proprietari. 

Dl. consilier Eusebiu Lupu dore�te s� �tie dac� la pozi�ia 13 este avizul 
asocia�iei de proprietari. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� acolo este o investi�ie de 12 
miliarde �i ar fi imoral s� se resping� aprobarea acestui punct. 
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre (varianta comisiei) a fost 
aprobat cu 16 voturi „pentru” �i 5 ab�ineri (dl.M. Florea, dl. C. Traciuc, dl. E. 
Lupu, dl. S. Cazan, d.na E. Chi�imu�). 

 

La punctul g) pe ordinea de zi – aprobarea efectu�rii unor schimburi de teren – 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� nu are în map� raportul de evaluare. „ În 
principiu sunt de acord cu cei care vor s� investeasc� pe aceste terenuri. Cred c� 
ace�tia ar trebui s� vin� �i s� cumpere aceste terenuri. Consider c� suma de 
510.288 lei/m.p. în centrul ora�ului este mult subevaluat�”. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� sunt mai multe metode de evaluare. 
„Cea mai complet� metod� de evaluare este metoda indicilor de evaluare. Este o 
metod� ce este aprobat� de Asocia�ia Na�ional� a Evaluatorilor �i este foarte 
avantajoas�. Strada Fabricii a fost revendic�t�. Suntem în imposibilitatea de a 
l�rgi acest cartier. Am luat aceste dou� terenuri pentru a construi locuin�e 
sociale.” 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� în principiu e împotriva ideii de 
schimb de teren pentru c� dumnealui crede în ideea de pia�� �i îl sus�ine pe dl. 
Florea în ceea ce a spus. „Având în vedere c� se dore�te comasarea de terenuri în 
zona Fabricii, voi vota pentru acest proiect de hot�râre”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre sus men�ionat a fost aprobat cu 
16 voturi „pentru”, 4 ab�ineri (dl. P. Bo�tin�, dl. S. Cazan, d-na E. Chi�imu�,.dl. 
E. Lupu) �i 1 „împotriv�” (dl. M. Florea). 

 

La punctul h) pe ordinea de zi – aprobarea bugetului pe anul 2005 la S.C. 
Termloc S.A. Roman – la comisia de buget finan�e acest proiect a fost avizat 
favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu afirm� c� de�i a votat „pentru” în Adunarea 
General� a Ac�ionarilor, se va ab�ine de la votatrea acestui proiect. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� se va ab�ine s� voteze acest proiect de 
buget, pentru c� aproape în fiecare �edin�� a cerut societ��ii Goscom care exista la 
vremea respectiv� s� vin� �i s� prezinte modul cum s-a împ�r�it patrimoniul 
acestei societ��i. „Din punctul meu de vedere acest patrimoniu nu a fost împ�r�it 
corect �i acesta este motivul pentru care m� voi ab�ine de la vot”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 13 voturi 
„pentru” �i 8 ab�ineri (… dl. C. Ghica, dl. M. Popescu, dl. M. Florea …). 

 

La punctul i) pe ordinea de zi – aprobarea unor tarife – la comisia de buget 
finan�e acest proiect a fost avizat favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� va vota împotriv� doar pentru Acvaserv. 
Dl. consilier Marius Popescu cred c� ambele societ��i ar fi trebuit s� prezinte 

pre�uri atât pentru colectarea �i transportul gunoiului menajer. 
Dl. consilier Vasile Mocanu  precizeaz� c� potrivit art. 23 din O.G. nr. 

87/2001 autorit��ile administra�iei publice locale au fa�� de operatorii de servicii 
publice de salubrizare au urm�toarele obliga�ii: … s� aprobe ajust�rile de pre� 
propuse de operator. 
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Dl. director Eduard Corduneanu precizeaz� c� diferen�a de pre� este justificat� 
pentru c� noi avem to�i abona�ii individuali, iar pentru colectarea gunoiului de la 
ace�tia costurile sunt mai mari. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 14 voturi 
„pentru” 6 ab�ineri (dl. M. Popescu, dl. P. Bo�tin�, dl. S. Cazan, dl. E. Lupu, d-na 
E. Chi�imu�, dl. C. Ghica) �i 1 „împotriv�” (dl. M. Florea). 

 

Diverse: 
 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� este pre�edinte al comisiei de 
administra�ie public� local� �i sport, iar dl. Ple�ca este pre�edintele clubului de 
fotbal Laminorul Roman. „Mi-a ar�tat coresponden�a pe care dumnealui a avut-o 
cu Prim�ria. Clubul Laminorul trece printr-o perioad� dificil�. În ce m�sur� 
Prim�ria Roman poate sprijini echipa de fotbal ?” 

Dl. consilier Vasile Mocanu declar� nu avem posibilitatea s� prevedem o 
cheltuial� bugetar� decât în momentul în care se va face o rectificare a bugetului. 
„Consiliulul Local ajut� echipa de fotbal Laminorul cu aproape 3 miliarde lei prin 
punerea la dispozi�ie gratuit� a stadionului. Atunci când s-a semnat contractul de 
privatizare Petrotubul s-a obligat s� finan�eze echipa de fotbal. Consider 
inadmisibil ca Petrotubul care a ob�inut anul trecut 900 miliarde lei profit s� nu 
poat� sponsoriza echipa de fotbal. Consiliul Local Cordun a avut anul trecut un 
excedent bugetar de 90 de miliarde din taxele achitate de Petrotub. Noi nu putem 
acum s� între�inem din banul contribuabilului o echip� de fotbal care cost� în jur 
de 10 -15 miliarde de lei. Ar putea ISPAT-ul, a�a cum sus�ine O�elul, s� sus�in� �i 
Laminorul ca echipa a doua”. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� la rectificarea de buget din luna iulie - 
august dac� posibilit��ile financiare ale noastre ne vor permite nu vom putea face 
o sponsorizare mai mare de 200 milioane lei indiferent de cine va fi beneficiarul. 

Dl. Dumitru Ple�ca declar� c� la nivelul de performan�� la care se afl� încerc� 
s� se comporte profesionist. „Pe lâng� echipa de fotbal noi ne ocup�m �i de 
instruirea a 250 de copii cu vârst� ître 10-14 ani. Suntem organiza�i �i func�ion�m 
dup� toate regulile acestui sport. Dorim m�car un suport moral s� �tim �i noi c� 
suntem ai ora�ului. A� vrea s� supun la vot, dac� se poate, legitimitatea acestei 
echipe pe teritoriul municipiului Roman. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or dore�te s� explice no�iunea de legitimitate a 
echipei. 

Dl Ple�ca : „Faptul c� ne-a�i trimis s� juc�m la Cordun, faptul c� a�i spus c� nu 
este echipa ora�ului ci a Petrotubului.  

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� fotbalul este sportul rege. „Am pus 
gratuit stadionul la dispozi�ia echipei. Este imposibil pentru Consiliul Local s� 
sus�in� o echip� de fotbal. Când vom avea posibilitatea vom finan�a echipa. În 
fotbal este o „cooperativ�” �i nici o Prim�rie sau Consiliu Local nu se bag� în a�a 
ceva”.  

Dl. consilier Constantin Ghica precizeaz� c� Prim�ria a câ�tigat atunci când a 
dat stadionul cu titlu gratuit. 
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Dl. consilier Sorin Cazan afirm� c� o echip� de fotbal e mai rentabil� ca o 
echip� de handbal. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu declar� c� nu se pot transfera bani de la echipa de 
handbal la echipa de fotbal. „Putem face un comitet care s� se ocupe de atragerea 
fondurilor private pentru aceast� echip�”. 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� a doua problem� este legat� de 
lucrurile care s-au petrecut, toate hot�rârile pe care le-am luat vis-a-vis de 
divizarea Goscom. „Exist� o cronologie , un mod în care am luat diverse decizii, 
iar în momentul de fa��, eu am f�cut un material pe care o s� vi-l îmânez. Solicit 
colegilor din Consiliul Local punerea în legalitate a societ��ii Acvaserv. Avem 
A.G.A. la Servcom dar nu avem la Acvaserv. Este vorba de punerea în legalitate. 
Solicit reluarea hot�rârilor privitoare la activitatea celor dou� societ��i începând 
cu data de 30.09.2004”.  

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or consider� c� afirma�ia de la sfâr�itul interpel�rii 
referitoare la bancruta frauduloas� este jignitoare la adresa unor colegi din 
Consiliul Local �i a secretarului Prim�riei. 

 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� î�i men�ine acela�i punct de vedere cu 
privire la împ�r�irea patrimoniului Goscom. „ Nu a fost nici o �edin�� începând cu 
cea din luna august s� nu fi solicitat acest lucru”. 

 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or invit� to�i consilierii începând cu ora 19 la 
Hotelul Roman cu prilejul organiz�rii manifest�rilor „Gala Sportului Roma�can”. 

 

D-l pre�edinte Petre Bo�tin� afirm� c� este total nemul�umit de modul cum s-a 
desf��urat aceast� �edin�� �i declar� închise lucr�rile acesteia. 

 
 
 
 

 Pre�edinte de �edin��,                                                  Secretar, 
          Consilier,                                               Jr. Gheorghe CARNARIU 

         Dr. Petre BO�TIN� 


