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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 10.03.2005, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 �edin�a a fost convocat� prin dispozi�ia Primarului nr. 794/07.03.2005; 
 �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 20 consilieri, lipsind motivat d-ra consilier Ligia Ionescu.  
 

Dl. consilier Mihail Florea propune ca desemnarea pre�edintelui de �edin�� s� 
se fac� în ordine alfabetic� – urmeaz� dl. consilier Sorin Cazan – �i pentru o perioad� 
de 2 luni, pentru a da posibilitatea tuturor consilierilor de a fi pre�edinte de �edin��. 

Dl. consilier Gabriel Luncanu propune ca pre�edinte de �edin�� pe dl. Vasile 
Mocanu. 

În calitate de pre�edinte de �edin�� a fost desemnat cu 12 voturi „pentru” �i 8 
ab�ineri d-l consilier Vasile Mocanu care declar� deschis� �edin�a extraordinar� a 
Consiliului Local Roman . 

 

 În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, acesta fiind 
aprobat cu 18 voturi „pentru” �i 2 ab�ineri, dup� cum urmeaz�: 
  

a) Proiect de hot�râre privind constituirea �i stabilirea componen�ei comisiei 
pentru testarea profesional� a gardienilor publici în vederea angaj�rii la 
Poli�ia Comunitar�. 

b) Proiect de hot�râre privind modificarea bugetului local pe anul 2005. 
c) Proiect de hot�râre privind modificarea HCL nr. 76 din 30.08.2004 privind 

aprobarea diviz�rii GOSCOM S. A. ROMAN �i a HCL nr. 77 din 
30.08.2004 privind desemnarea reprezentan�ilor Consiliului Local Roman 
în Adun�rile Generale ale Ac�ionarilor ale SC. „TERMLOC” S.A. ROMAN 
�i S.C. „SERVCOM” S.A. ROMAN. 

d) Diverse (la propunerea d-lui consilier Marius Popescu) 
 

La primul punct de pe ordinea de zi - constituirea �i stabilirea componen�ei 
comisiei pentru testarea profesional� a gardienilor publici în vederea angaj�rii la 
Poli�ia Comunitar� - avizul comisiei de administra�ie public� local� �i sport a fost 
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favorabil cu amendamentul de a se l�rgi comisia la 7 membri, nominaliza�ii fiind 
dl. Sorin Cazan – Comisar al Comisariatului pentru Societatea Civil� �i dl. Simion 
Stan – consilier local �i membru al comisiei de administra�ie public� local� �i sport . 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� un consilier local nu poate face parte 
din aceast� comisie. „Pot accepta ca dl. Cazan s� fac� parte din aceast� comisie dar în 
calitate de reprezentant al societ��ii civile, dar nu pot accepta ca dl. Stan s� fac� parte 
din aceast� comisie. Propune�i o alt� persoan� în locul d-lui Stan, eventual de la 
pres�.” 

Dl. consilier Mihail Florea propune pe d-ra Lucia Crainicu – redactor Ziarul de 
Roman. 

Nefiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre (comisie din 7 
membri: cei cinci nominaliza�i din forma ini�ial� + dl. Sorin Cazan – Comisar al 
Comisariatului pentru Societatea Civil� �i d-ra Lucia Crainicu – redactor Ziarul de 
Roman) a fost aprobat  19 voturi „pentru” �i o ab�inere (dl. S. Cazan). 

 

La punctul b) pe ordinea de zi - modificarea bugetului local pe anul 2005- avizul 
comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

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

 

La punctul c) pe ordinea de zi - modificarea HCL nr. 76 din 30.08.2004 privind 
aprobarea diviz�rii GOSCOM S. A. ROMAN �i a HCL nr. 77 din 30.08.2004 privind 
desemnarea reprezentan�ilor Consiliului Local Roman în Adun�rile Generale ale 
Ac�ionarilor ale SC. „TERMLOC” S.A. ROMAN �i S.C. „SERVCOM” S.A. 
ROMAN- avizul comisiei de administra�ie public� local� �i sport a fost favorabil. 

Dl. pre�edinte Vasile Mocanu precizeaz� c� proiectul din map� este redactat 
gre�it, cel bun care va fi în discu�ie este cel distribuit înaintea �edin�ei (reprezentan�i 
în A.G.A. în loc de reprezentan�i în Consiliile de Administra�ie). 

Dl. Sorin Cazan precizeaz� c� este de acord cu schimbarea denumirii societ��ii din 
Servcom în Acvaserv numai în condi�iile în care dispare H.C.L. nr. 99 de care nu a 
luat cuno�tin��, acesta fiind �i motivul pentru care s-a ab�inut în �edin�a de comisie. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu declar� c� H.C.L. nr. 99 modific� H.C.L. nr. 76 
prin care s-a aprobat divizarea Goscom în dou� societ��i cu obiect de activitate 
distinct. „La solicitarea Camerei de Comer� – ini�ial verbal �i ulterior în scris – am dat 
o form� legal� ca aceste societ��i s� poat� fi înregistrate la Camera de Comer�, am 
înaintat hot�rârea la Prefectur�, nu a fost contestat�, este perfect legal�. Obliga�ia mea 
pentru care îmi asum r�spunderea este ca hot�rârile care pleac� de aici s� fie legale.” 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� Prefectura a f�cut un raport referitor la 
sesizarea acesteia cu privire la divizarea Goscom. „Eu nu am nimic împotriv� s� 
votez hot�rârea de azi privind schimbarea denumirii societ��ii. Am f�cut interpelare 
în fiecare �edin�� cu privire la patrimoniu. Acea hot�râre face referire la patrimoniu. 
Vreau s� facem referire la cum s-a împ�r�it acel patrimoniu. În acea hot�râre care a 
ap�rut duplicitar la hot�rârea noastr� se împarte un patrimoniu, deci nu se face 
divizarea Goscom. R�mâne Goscom-ul, din Goscom se desprinde Acvaserv �i se 
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desprinde �i un patrimoniu. Nou� nu ni s- a adus la cuno�tin�� acest obiectiv cu 
patrimoniu.” 

Dl. pre�edinte Vasile Mocanu precizeaz� c� nu se poate diviza o denumire în dou� 
denumiri. „Aceste denumiri au în spatele lor o anumit� infrastructur�. Aici a fost 
vorba de un patrimoniu care are capacitatea de a genera venituri, ca aceste societ��i s� 
existe pe principii economice”. 

Dl. director Eduard Corduneanu declar� c� s-au împ�r�it ni�te activit��i, iar tot 
acest patrimoniu a r�mas pentru fiecare activitate în parte. Nu s-a mutat nici m�car un 
creion de la o activitate la alta. Nu au avut loc schimburi de active între o activitate �i 
alta.” 

Dl. consilier Constantin Ghica afirm� c� nu este împotriva diviz�rii Goscom, dar 
potrivit … 

D-na director Iulia Havrici Tom�a precizeaz� c� exist� un proiect de divizare f�cut 
de o firm� specializat� în audit. 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� în materialul pe care vi l-am ar�tat în 27 
ianuarie am men�ionat c� exist� lucruri care procedural s-au f�cut eronat. „Cum nu a 
existat nici o reac�ie recuperatorie, mi s-a p�rut absolut normal, întrucât am fost cel 
care a formulat acea interpelare, s� ini�iez acest proiect. Aici nu facem politic� ci 
administra�ie. Este o prim� m�sur� pentru ca partea de form� s� fie pus� în 
legalitate.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre sus men�ionat a fost aprobat cu 16 
voturi „pentru”, 2 „împotriv�” (dl. C. Ghica, dl. M. Florea) �i 2 ab�ineri. 

Dl. consilier Constantin Ghica solicit� consemnarea în procesul verbal al �edin�ei 
a faptului c� a fost l�sat s� vorbeasc�. 

 
DIVERSE: 
 
Dl. consilier Constantin Ghica declar� c� cei doi administratori trebuiau s� fac� un 

proiect de divizare, iar acel proiect trebuia aprobat de Consiliul Local. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or d� citire raportului f�cut de cei doi juri�ti de la 

Prefectur� cu privire la legalitatea HCL 99: „În opinia noastr� hot�rârea 99 din 
30.09.2004 produce acelea�i consecin�e juridice indiferent de form�. Apreciem c� ar 
fi necesar� ini�ierea unui proiect de hot�râre privind ambele hot�râri. Aceast� 
constatare a Prefecturii coincide cu proiectul pe care l-a�i aprobat ast�zi.” 

Dl. consilier Constantin Ghica declar� c� proiectul de divizare nu s-a discutat în 
Consiliul Local. Proiectul de divizare trebuia vizat de judec�torul de la Camera de 
Comer� �i publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a.  

Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizeaz� c� se discut� de o alt� form� de 
divizare.  

Dl. consilier Traian Dimitriu afirm� c� la punctul diverse trebuie discutate 
probleme diverse �i nu f�cute comentarii la hot�rârile deja aprobate. 

Dl. consilier Marius Popescu precizeaz� c� situa�ia Termloc este delicat�, iar în 
A.G.A. s-au discutat diverse probleme inclusiv cea a incapacit��ii de plat�. „Am 
solicitat d-lui director al Termloc s� vin� în fa�a Consiliului �i s� spun� problemele pe 
care le are din punct  de vedere administrativ. 
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Dl. pre�edinte Vasile Mocanu afirm� c� dl. director al Termloc �i-a exprimat 
p�rerea în A.G.A. �i nu este nevoie de ascultarea acestuia în plenul Consiliului. 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� dac� din punct de vedere patrimonial 
lucrurile r�mân la libera noastr� discu�ie. S-ar putea s� ajungem la concluzia c� ar 
trebui s� mai d�m ceva societ��ii Termloc. „Una din problemele legate de activit��i 
administrate este problema administr�rii cimitirului �i problema administr�rii b�ii 
comunale. Atât cimitirul cât �i baia comunal� sunt bunuri publice care se afl� în 
administrarea unei societ��i. Propun ca aceste activit��i s� treac� în administrarea 
Termloc.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� va propune schimbarea administratorului 
de la Termloc motivat de faptul c� ini�ial a fost de acord cu preluarea patimoniului iar 
acum agit� apele nejustificat. 

Dl. consilier Traian Dimitriu solicit� consilierilor care sunt în A.G.A. s� prezinte 
un raport cu activitatea lor din cele dou� A.G.A.. 

Dl. consilier Mihail Florea solicit� s� se dea cuvântul d-lui Porumb.  
Ca urmare a supunerii la vot, propunerea d-lui Mihail Florea (de a da cuvântul d-

lui Porumb) a fost aprobat� cu 12 voturi „pentru” (… dl. M. Florea, dl. C. Ghica …). 
Dl. director Sergiu Porumb declar� c� dac� dl. Corduneanu ar fi sincer ar trebui s� 

recunoasc� c� i-a spus c� dac� nu vrea s� fie director va fi dat �ef de sec�ie, precum �i 
c� i s-a impus s� semneze preluarea patrimoniului. „Mi s-a pus în vedere s� fac „ceva 
aranjamente” în consiliul local pentru a mai salva ceva din Societatea Termloc. 
Aceast� societate nu poate func�iona cu datoriile pe care le are. La toamn� se va 
închide. Eu cer o înlesnire pentru a mai putea face ceva.” 

 

Nemaifiind alte interven�ii d-l pre�edinte Vasile Mocanu declar� închise lucr�rile 
�edin�ei. 

 

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


