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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat ast�zi, 31.03.2005, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 
�edin�a a fost convocat� prin Dispozi�ia Primarului nr. 933 / 22.03.2005; 
�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 a 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Vasile Mocanu 
�i dl. consilier Ioan Antoci.  

 

Pre�edinte de �edin�� este d-l consilier Sorin Cazan care salut� prezen�a în sala 
de �edin�e a d-lui senator Ioan Chelaru �i ureaz� colegilor de credin�� catolic� 
<<HRISTOS A ÎNVIAT>>, iar colegilor de credin�� ortodox� un post u�or în 
continuare. „Doresc s� mul�umesc p�rintelui Mih�i�� Popovici de la Biserica 
Precista Mare pentru dona�ia care a f�cut-o, respectiv aceast� icoan�. Propun ca 
înainte de începerea �edin�ei de consiliu s� rostim cu to�ii rug�ciunea <<Tat�l 
Nostru>>”. 

Propunerea d-lui Sorin Cazan a fost aprobat� cu 15 voturi „pentru” �i 3 
„împotriv�”. 

Dup� rostirea rug�ciunii <<Tat�l Nostru>>, dl. pre�edinte Sorin Cazan declar� 
deschis� �edin�a ordinar� a Consiliului Local. 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu men�iunea de 
a se suplimenta ordinea de zi cu punctul „Diverse” , dup� cum urmeaz�: 
 

a) Proiect de hot�râre privind aprobarea tarifului pentru înscrierea �i examinarea 
administratorilor asocia�iilor de proprietari din municipiul Roman în vederea 
atest�rii; 

b) Proiect de hot�râre privind aprobarea vânz�rii spa�iilor cu destina�ie de 
locuin�� din str. Anton Pann, bl. 28A, c�tre actualii chiria�i; 

c) Proiect de hot�râre privind trecerea unui imobil din administrarea Colegiului 
Na�ional Roman Vod� în administrarea Liceului cu Program Sportiv-Roman; 

d) Proiect de hot�râre privind aprobarea unor documenta�ii de urbanism; 
e) Proiect de hot�râre privind aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru 

construc�ii; 



 

 

2

 

f) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor schimburi de teren; 
g) Proiect de hot�râre privind concesionarea serviciului public de furnizare a 

agentului termic; 
h) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor cheltuieli pentru 

realizarea Studiului de fezabilitate -,, Parc�ri”- Municipiul Roman -2005; 
i) Proiect de hot�râre privind aprobarea listei de priorit��i pentru anul 2005 în 

vederea repartiz�rii locuin�elor sociale din fondul locativ de stat; 
j) Proiect de hot�râre privind aprobarea „Regulamentului privind desf��urarea 

procedurii de atribuire a autoriza�iilor taxi”; 
k) Proiect de hot�râre privind aprobarea înfiin��rii Serviciului Public Comunitar 

de Eviden�� Informatizat� a Persoanelor Roman a organigramei, statului de 
func�ii �i Regulamentului de organizare �i func�ionare; 

l) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din bugetul 
local; 

m) Proiect de hot�râre privind constituirea Comisiei locale pentru finan�area 
înv���mântului preuniversitar la nivelul Municipiul Roman; 

n) Proiect de hot�râre privind func�ionarea ca persoane juridice a  unit��ilor de 
înv���mânt din Municipiul Roman; 

o) Proiect de hot�râre privind completarea H.C.L. nr. 75/2004 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare �i func�ionare a serviciilor publice de 
salubrizare din municipiul Roman; 

p) Proiect de hot�râre privind completarea H.C.L. 95/2004 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare �i func�ionare a serviciilor publice de 
alimentare cu ap� �i de canalizare din municipiul Roman. 

q) Proiect de hot�râre privind aprobarea modific�rii HCL nr. 17 / 24.02.2005 
privind aprobarea pre�urilor pentru gigacalorie practicate de c�tre S.C. 
Termloc S.A. Roman. 

r) Diverse. 
 

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

D-l pre�edinte Sorin Cazan supune la vot procesul verbal al �edin�ei din 
24.02.2005 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Se supune la vot procesul verbal al �edin�ei din 10.03.2005 care este aprobat 
în unanimitate de voturi. 

 

La primul punct de pe ordinea de zi - aprobarea tarifului pentru înscrierea �i 
examinarea administratorilor asocia�iilor de proprietari din municipiul Roman în 
vederea atest�rii - avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Ghica declar� c� în expunerea de motive se 
precizeaz� c� în luna martie expir� valabilitatea atestatelor administratorilor 
asocia�iilor de proprietari, iar art. 71, alin.1 al H.G. 400/2003 precizeaz� c� 
atestatele sunt pe durat� nedeterminat�. „Consider c� suma de 700.000 lei este 
foarte mare.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� în vechiul Consiliu Local s-a stabilit 
ca ace�ti administratori s� fie testa�i cel pu�in o dat� pe an. „Prin acea hot�râre am 
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venit în sprijinul cet��enilor, încercând s� împiedic�m fraudele. De asemenea 
testarea anual� oblig� administratorii s� fie în pas cu legisla�ia care se modific� 
permanent.” 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� suma de 700.000 lei intr� în bugetul 
local sau este pentru comisie. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� ace�ti bani vor intra în bugetul local. 
Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 18 voturi 

„pentru” �i 1 ab�inere (dl. C. Ghica). 
 

La punctul b) pe ordinea de zi - aprobarea vânz�rii spa�iilor - avizul comisiei 
de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Alexandru Cocu� precizeaz� c� în expunere este men�ionat eronat 
c� imobilele apar�in domeniului public, ele apar�inând domeniului privat. 

Dl. pre�edinte Sorin Cazan propune ca toat� suma s� intre în bugetul local. 
Dl. consilier Marius Popescu întreab� dac� aceste imobile pot fi oferite 

cet��enilor sub denumirea de locuin�� dat fiind c� baia este comun�, iar de 
buc�t�rie nu poate fi vorba. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� în art. 1 se face referire la spa�ii 
cu destina�ia de locuint� �i nu la locuin�e. 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� dac� toat� suma intr� la bugetul local 
nu se mai justific� ca Termloc-ul s� efectueze opera�iunile din art. 3-5. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� Termloc va primi un comision de 
1,5% din pre�ul de vânzare. 

Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre cu amendamentul ca toat� suma 
s� intre la bugetul local a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” �i o ab�inere. 

 

La punctul c) pe ordinea de zi - trecerea unui imobil din administrarea 
Colegiului Na�ional Roman Vod� în administrarea Liceului cu Program Sportiv -
Roman – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.  

Dl. consilier Marius Popescu întreab� cum se putea câ�tiga un proiect atâta 
timp cât nu avea în administrare acea cl�dire. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� proiectul este f�cut �i se va depune 
pe 15 aprilie împreun� cu aceast� hot�râre de consiliu. 

Dl. consilier Dan Leoreanu precizeaz� c� programele Phare nu pot fi accesate 
decât de unit��ile cu profil tehnologic sau voca�ional �i nu de liceele teoretice.  

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 

La punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea unor documenta�ii de urbanism – 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea întreb� în sarcina cui revin materializarea 
utilit��ilor, a Prim�riei sau a proprietarului de teren. 

D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizeaz� c� utilit��ile care sunt în sarcina 
Prim�riei sunt pân� la limita propriet��ii. „Utilit��ile de care se face vorbire în 
expunere sunt în sarcina proprietarului.” 
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 18 voturi 
„pentru” �i 1 ab�inere (dl. C. Traciuc). 

 

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

- pct. 1 – 3 – nefavorabile 
- pct. 4 – favorabil 
- pct. 5 – nefavorabil 
- pct. 6 – favorabil 
- pct. 7 – 10 – nefavorabile 
- pct. 11 – 14 – favorabile 
- pct. 15 – nefavorabil 
- pct. 16 – favorabil 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� la pct. 1, 2, 3 �i 5 sunt de acord cu 

propunerile comisiei. „ La pct. 7 propun ca s� se aprobe cu condi�ia ca s� se mute 
canalul. La pct. 8 punctul nostru de vedere conteaz� mai pu�in întrucât în �tefan 
cel Mare exist� un proiect de reabilitare care a costat 1 miliard �i care include �i 
aceast� modificare. 

Se supune la vot pe articole proiectul de hot�râre: 
- pct. 1 – prop. comisiei (respingere) – 17 voturi „pentru” �i 2 ab�ineri (dl. C. 

Traciuc, dl. G. Luncanu). 
- pct. 2 - prop. comisiei (respingere) – unanimitate voturi. 
- pct. 3 - prop. comisiei (respingere) – unanimitate voturi. 
- pct. 4 - prop. comisiei (aprobare) – unanimitate voturi. 
- pct. 5 - prop. comisiei (respingere) – unanimitate voturi. 
- pct. 6 - prop. comisiei (aprobare) – unanimitate voturi. 
- pct. 7 - prop. comisiei (aprobare) – unanimitate voturi. 
- pct. 8 - prop. primar  – 13 voturi „pentru” �i 6 ab�ineri (dl. C. Ghica, dl. M. 

Popescu, dl. M. Florea, dl. P. Bo�tin�, dl. I. Iftimie) - respins 
- pct. 9 - prop. comisiei (respingere) – unanimitate voturi. 
- pct. 10 - prop. comisiei (respingere) – 12 voturi „pentru” - respins. 
- pct. 11 - prop. comisiei (aprobare) – unanimitate voturi. 
- pct. 12 - prop. comisiei (aprobare) – unanimitate voturi. 
- pct. 13 - prop. comisiei (aprobare) – unanimitate voturi. 
- pct. 14 - prop. comisiei (aprobare) – unanimitate voturi. 
- pct. 15 - prop. comisiei (respingere) – unanimitate voturi. 
- pct. 16 - prop. comisiei (aprobare) – unanimitate voturi. 
 

Punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea efectu�rii unor schimburi de teren - 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu solicit� ca s� nu s� se mai fac� schimburi de 
teren. „Pân� acum Prim�ria a dat 4.200 m.p. �i am preluat 23.220 m.p. în locuri în 
care nu sunt proiecte în desf��urare.” 
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Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� acesta este singurul mod prin care 
intr�m în posesia unor terenuri comasate. „Aceste terenuri comasate sunt cel mai 
c�utate. În str. Fabricii vom mai face locuin�e sociale.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre sus men�ionat a fost respins 
întrucât au fost 10 voturi „pentru”, 2 ab�ineri (dl. M. Florea, dl. C. Traciuc) �i 7 
„împotriv�” (dl. S. Cazan, dl. C. Ghica, dl. N. Iftimie, dl. E. Lupu, d-na E. 
Chi�imu�, dl. M. Popescu, dl. P. Bo�tin�). 

 

La punctul g) pe ordinea de zi – concesionarea serviciului public de furnizare 
a agentului termic – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil cu 
amendamentul : concesionarea s� se fac� prin licita�ie public�. 

Dl.consilier Mihail Florea declar� c� Termloc-ul a fost înfiin�at cu scopul de a 
se îmbun�t��i serviciile. „Acum venim �i dorim s� concesion�m acest serviciu. 
Trebuie f�cut un caiet de sarcini pentru a vedea în ce condi�ii concesion�m. A 
fost concesionat serviciul de termie la �coli, dar nu cunosc în ce condi�ii a fost 
concesionat acest serviciu. Aceste �coli pl�tesc un pre� foarte mare.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� termia la �coli a fost concesionat� 
prin licita�ie public�. „Una din condi�iile din caietul de sarcini a fost ca pre�ul la 
gigacalorie s� fie mai mic decât cel practicat de Goscom �i care se va men�ine pe 
toat� durata concesiunii. Noi nu concesion�m Termloc-ul. Noi concesion�m o 
activitate. Termloc-ul poate participa la licita�ie.” 

Dl. consilier Marius Popescu precizeaz� c� unicul ac�ionar al S.C. Termloc 
este Consiliul Local. „Noi concesion�m serviciul de termie. Când Termloc-ul va 
deveni actor pe aceast� pia��, ne vom afla într-un conflict de interese.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� Termloc-ul are nevoie de licen��. „S-
ar putea ca lichidarea s� dureze câ�iva ani. Ce facem cu cet��enii din Roman?” 

Dl. director Sergiu Porumb declar� c� ceea ce se votaz� ast�zi este antitermie. 
Dl. consilier Dan Arv�tescu declar� c� noi suntem reprezentan�ii celor din 

ora�. „Dac� exist� o posibilitate ca cei care ne-au trimis aici s� aib� un pre� la 
gigacalorie mai mic, o cur��enie mai bun� la un pre� mai mic, nu trebuie s� ne 
crampon�m de faptul c� sunt unit��ile noastre.”  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre sus men�ionat (varianta 
comisiei) a fost respins întrucât au fost 10 voturi „pentru” �i 9 ab�ineri ( … , dl. 
M. Popescu, dl. M. Florea, dl. N. Iftimie, dl. S. Cazan, dl. P. Bo�tin�, dl. C. 
Traciuc, ...). 

 

Punctul h) pe ordinea de zi – aprobarea efectu�rii unor cheltuieli pentru 
realizarea Studiului de fezabilitate -,, Parc�ri”- Municipiul Roman – 2005 – 
avizul comisiei de buget finan�e a fost nefavorabil. 

Dl. consilier Gabriel Luncanu îl felicit� pe dl. Florea pentru aceast� idee �i  
precizeaz� c� acest proiect a fost avizat nefavorabil întrucât în bugetul de anul 
acesta nu au fost aloca�i bani pentru investi�ii. „Pentru c� proiectul este foarte bun 
propun ca acest proiect s� fie aprobat acum cu bani de la prima rectificare.” 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� îl contrazice pe dl. consiler Luncanu 
deoarece atunci când s-a aprobat proiectul de buget pe anul acesta s-a prins la 
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capitolul studii 900 de milioane. „Pân� anul acesta nu îmi aduc aminte s� fi 
aprobat un studiu din aceste cheltuieli. Dac� nu trece acest proiect eu am trei 
surse de finan�are:  

- Conform legii, colegii care au mers în Fran�a, trebuiau s� vin� �i s� depun� 
un document, s� vedem ce au f�cut acolo. Nu au f�cut-o în 30 de zile �i 
conform legii trebuie s� dea banii înapoi; 

- Sunt foarte mul�i bani de recuperat din taxele �i impozitele de anul trecut, 
peste 10 miliarde.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� are tot respectul fa�� de ini�iativa     
d-lui consilier Florea. „Cei 900 miliarde aproba�i sunt par�ial cheltui�i. Propun s� 
se aprobe ca principiu acest proiect, cu alocarea sumei dup� prima rectificare de 
buget local.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre – cu amendamentul ca 
alocarea sumei s� se fac� la prima rectificare bugetar� -  a fost aprobat cu 18 
voturi „pentru” �i o ab�inere (dl. M. Florea). 

 

La punctul i) pe ordinea de zi – aprobarea listei de priorit��i pentru anul 2005 
în vederea repartiz�rii locuin�elor sociale din fondul locativ de stat – la comisia 
de administra�ie public� local� �i sport a fost avizat favorabil. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu declar� c� la acest proiect este o not� care 
precizeaz� c� la pozi�ia 8 persoana respectiv� are în proprietate un apartament �i 
nu a fost de bun�-credin�� când a depus documente la dosar �i nu mai poate 
beneficia de locuin�� din fondul propriet��ii de stat. 

Dl. pre�edinte Sorin Cazan precizeaz� c� exist� o propunere ca acest 
apartament s� fie dat la dou� lucr�toare de la S.R.I. respectiv, Miron Elen 
Mihaela �i Cenu�� Ana Maria. 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� nu mai sunt �i alte cazuri ca cel de la 
pozi�ia 8. 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� dl. Cazan la �edin�a de comisie a 
verificat personal toate dosarele care au primit puncte de la dl. primar. „Personal 
doresc modificarea �i ad�ugarea unor criterii, pentru ca aceste apartamente s� fie 
date discre�ionar prin aportul d-lui primar. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre cu amendamentul din nota nr. 
16369/31.03.2005 a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul j) pe ordinea de zi – aprobarea „Regulamentului privind 
desf��urarea procedurii de atribuire a autoriza�iilor taxi” – la comisia de 
administra�ie public� local� �i sport a fost avizat favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 

La punctul k) pe ordinea de zi – aprobarea înfiin��rii Serviciului Public 
Comunitar de Eviden�� Informatizat� a Persoanelor Roman a organigramei, 
statului de func�ii �i Regulamentului de organizare �i func�ionare – la comisia de 
buget finan�e a fost avizat favorabil cu observa�ia de a se g�si o alt� loca�ie – de 
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exemplu �coala nr. 4 – iar la comisia de administra�ie public� local� �i sport a 
fost avizat favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� aceast� hot�râre este f�cut� pentru a 
respecta legea. „Ea nu are nici o relevan�� juridic� atâta vreme cât protocolul 
încheiat cu Ministrul Administra�iei Publice �i Internelor nu se respect�, care 
înseamn� de fapt resurse financiare transferate de la Ministrul Administra�iei 
Publice �i Internelor prin Consiliul Jude�ean la Consiliul Local Roman. Dac� nu 
primim ace�ti bani nici noi nu pl�tim salariile acestor lucr�tori. În ceea ce 
prive�te loca�ia aceasta nu poate fi la �coala 4 întrucât acolo sunt probleme de 
rezisten��. Nu putem schimba destina�ia unei �coli decât cu aprobarea 
Ministerului Educa�iei �i Înv���mântului.” 

Dl. pre�edinte Sorin Cazan întreab� dac� nu poate fi stabilit� loca�ia la 
„Clubul Tevilor”. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� ca acel imobil va trebui predat 
Sindicatului. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre – varianta ini�ial� – a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul l) pe ordinea de zi – aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din 
bugetul local – la comisia de buget finan�e �i la comisia de cultur�, înv���mânt, 
s�n�tate �i culte avizele au fost favorabile. 

Dl. pre�edinte Sorin Cazan propune amendamentul ca pentru Asocia�ia 
„Caritas” s� se aloce 40 milioane pe lun�. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� ca Prim�ria este deja implicat� în 
foarte multe programe de ajutor social care înseamn� miliarde de lei. „Nu ne 
putem permite s� aloc�m lunar 40 milioane de lei Asocia�iei „Caritas”.  Facem 
gestul acesta pentru c� ele au cu adev�rat o activitate social� în Roman �i pentru a 
le ar�ta c� le în�elegem efortul pe care îl fac.  

Dl. consilier Mihail Florea afirm� c� este acord cu acest proiect �i întreb� de 
unde se iau ace�ti bani, din ce capitol. 

Dl. consilier Petre Bo�tin� declar� c� este greu s� în�eleag� cum o asocia�ie de 
caritate solicit� ajutor din partea Prim�riei. „Eu am s� m� ab�in s� votez aceast� 
hot�râre.”  

Dl. consilier Eusebiu Lupu afirm� c� Centrul „Caritas” a mai sponsorizat în 
diferite ocazii Spitalul Municipal. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu declar� c� în Roman sunt câteva zeci de ONG-uri 
care se declar� ca f�când activitate social�. „În realitate sunt foarte pu�ine care fac 
activitate social�. Aceste sume pe care le aloc�m sunt foarte mici, dar ele arat� c� 
noi, Consiliul Local apreciem munca lor. Amândou� aceste funda�ii ne-au onorat 
de multe ori Spitalul din Roman cu o mul�ime de lucruri. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru” �i 2 ab�ineri (dl. P. Bo�tin� �i dl. S. Cazan). 
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La punctul m) pe ordinea de zi – constituirea Comisiei locale pentru finan�area 
înv���mântului preuniversitar la nivelul Municipiul Roman – la comisia juridic� 
avizul a fost favorabil. 

Dl. consilier Neculai Iftimie propune ca din comisie s� fac� parte �i contabila 
�ef� de la Liceul Industrial nr. 3 Roman întrucât Liceul Industrial nr. 3 este cel 
mai mare centru bugetar din Roman. 

Dl. consilier Dan Leoreanu precizeaz� c� aceast� comisie î�i va desf��ura 
activitatea pentru unit��ile �colare care au personalitate juridic�, în momentul în 
care dispar centrele bugetare. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� ca în înv���mânt au ap�rut numai 
comisii �i comisioare. „De fapt ele nu au nici un fel de eficien��. Bugetul este 
acela�i, sumele care se repartizeaz� la înv���mânt sunt acelea�i.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 18 voturi 
„pentru” �i o ab�inere (dl. N. Iftimie). 

 

La punctul n) pe ordinea de zi – func�ionarea ca persoane juridice a  unit��ilor 
de înv���mânt din Municipiul Roman – la comisia juridic� avizul a fost favorabil. 

Dl. consilier Neculai Iftimie precizeaz� c� potrivit Legii înv���mântului 
84/1995 unit��ile de înv���mânt sunt persoane juridice cu excep�ia �colilor care 
au numai clasele I – IV. 

Dl. consilier Dan Leoreanu declar� c� Legea înv���mântului este modificat�. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 18 voturi 

„pentru” �i o ab�inere (dl. N. Iftimie). 
 
La punctul o) pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 75/2004 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare �i func�ionare a serviciilor publice de 
salubrizare din municipiul Roman – la comisia de urbanism avizul a fost 
favorabil. 

Dl. consilier Alexandru Cocu� întreab� cine aplic� sanc�iunile. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� în Prim�rie func�ioneaz� 

Compartimentul de Mediu. 
Dl. consilier Marius Popescu precizeaz� c� regulamentele de organizare �i 

func�ionare a serviciilor publice aprobate de Consiliul Local au fost avizate de 
c�tre comisia de administra�ie public� local� �i sport �i doresc ca �i modific�rile 
acestor regulamente s� fie avizate tot de comisia de administra�ie public� local� �i 
sport. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 18 voturi 
„pentru” �i o ab�inere (dl. M. Florea). 

 
La punctul p) pe ordinea de zi –completarea H.C.L. 95/2004 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare �i func�ionare a serviciilor publice de alimentare 
cu ap� �i de canalizare din municipiul Roman – la comisia de urbanism avizul a 
fost favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu precizeaz� c� a discutat acest punct �i la comisia 
de administra�ie public� local� �i sport, cu toate c� nu era prev�zut în proiect �i   
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s-a completat pct. c de la art. 4 din anex� cu urm�torul text: „Pentru prima 
abatere se va suspenda serviciul de canalizare pân� la remedierea situa�iei. În 
cazul abaterilor repetate se va rezilia contractul de prest�ri servicii încheiat cu 
S.C. ACVASERV S.R.L. Roman”. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre – varianta comisiei de 
administra�ie public� local� �i sport - a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” �i 3 
ab�ineri (dl. M. Florea, dl. C. Traciuc �i dl. C. Ghica). 

 
La ultimul punct de pe ordinea de zi – aprobarea modific�rii HCL nr. 17 / 

24.02.2005 privind aprobarea pre�urilor pentru gigacalorie practicate de c�tre 
S.C. Termloc S.A. Roman – la comisia juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 

Diverse: 
 

Dl. consilier Constantin Ghica declar� c� expunerile de motive sunt f�cute 
„sub�ire” �i  solicit ca majoritatea proiectelor s� treac� prin comisia juridic�. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizeaz� c� în Regulamentul de organizare 
�i func�ionare al Consiliului Local este prev�zut expres ce comisie avizeaz� un 
anumit proiect de hot�râre. 

Dl. consilier Marius Popescu solicit� ca ini�iatorii s� treac� în proiect 
oportunitatea respectivei hot�râri. „Pentru darea în administrare a diverselor 
servicii publice este necesar� o hot�râre de consiliu sau este avatarul domnului 
primar?” 

Dl. consilier Constantin Traciuc consider� c� ini�iativa d-lui Cazan ca fiecare 
�edin�� s� înceap� cu rug�ciunea <<Tat�l nostru>> este binevenit�, dar cred c� s-
a gre�it enorm pentru c� trebuia adus un preot �i îi dedic urm�toarea epigram�:  

„E bine s� fii tu însu�i: Este un lucru foarte trist 
                                     Când vrei ca s� te crezi artist 
                                      �i libelula bun�oar� 
                                      Se crede pas�re când zboar�” 
Dl. consilier Dan Leoreanu aduce la cuno�tin�a Consiliului Local faptul c� 

prin Ordinul Ministrului nr. 3032 se stipuleaz� modul �i condi�iile în care se fac 
premierile cadrelor didactice, privind alocarea de distinc�ii „Gheorghe Laz�r” �i 
diplome de excelen��. „Deoarece bugetul pe acest an a fost aprobat în decembrie 
2004 iar Ordinul a ap�rut în ianuarie 2005, noi nu am prev�zut în buget sumele 
alocate pentru aceste premii. În urma analizei la nivel de Minister �i Inspectorat 
ni s-a solicitat o hârtie, �i pentru c� trebuie avizul dvs, v� aduc la cuno�tin�� 
faptul c� unit��ile de înv���mânt care au analizat �i înaintat la Inspectoratul �colar 
tabele cu cadrele didactice propuse pentru atribuirea de distinc�ii vor preciza în 
scris existen�a fondurilor corespunz�toare acordate fiec�rei categorii de premii cu 
urm�torul con�inut: Unitatea de înv���mânt are fondurile bugetare necesare 
pentru plata premiilor corespunz�toare num�rului de persoane nominalizate 
pentru categoriile de distinc�ii analizate �i propuse. Prin bugetul actual unitatea 
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�colar� dispune de fondurile bugetare necesare pentru plata salariilor personalului 
angajat pentru întreg anul calendaristic 2005. Adresa va purta în mod obligatoriu 
avizul administra�iei publice locale.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� aceasta a fost o informare a colegilor 
cu problemele pe care le ave�i dvs. în înv���mânt. „Acest ordin la pct. 8 prevede 
c� aceste sume pentru premii trebuie s� le primi�i de la bugetul de stat.” 

Dl. consilier Simion Stan solicit� în numele d-lui doctor Chereji - de la 
pediatrie - bani pentru „material” pentru confec�ionarea lenjeriilor de pat. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� de la bugetul local nu se pot da 
bani la spital. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu declar� c� pân� la sfâr�itul anului fiecare pat va 
avea p�tur�. „La capitolul lenjerie Ministerul a repartizat zero lei. Dup� ce trecem 
de lunile astea grele vom rezolva �i problema lenjeriei.” 

Dl. consilier Gabriel Luncanu afirm� c� va sponsoriza sec�ia de pediatrie cu 
câteva sute de metri de material. 

Dl. pre�edinte Sorin Cazan transmite d-lui consilier Traciuc urm�toarele: „E 
u�or a scrie versuri când nimic nu ai a spune”. 
 

Nemaifiind alte interven�ii, dl. pre�edinte Sorin Cazan declar� închise lucr�rile 
�edin�ei. 

  
 
 

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

        Sorin Dumitru CAZAN 


