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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 27.04.2005, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 �edin�a a fost convocat� prin dispozi�ia Primarului nr. 1176/21.04.2005; 
 �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 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Sorin Cazan, dl. 
consilier Alexandru Cocu� �i dl. consilier Ioan Antoci, 
 

În calitate de pre�edinte de �edin�� a fost desemnat d-l consilier Marius 
Popescu care declar� deschis� �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman . 

 

 În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, inclusiv cu 
punctul „Diverse”, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi, dup� cum urmeaz�: 
  

a) Proiect de hot�râre privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local. 
b) Proiect de hot�râre privind aprobarea pre�urilor pentru gigacalorie 

practicate de c�tre S.C. Termloc S.A. Roman. 
c) Proiect de hot�râre privind trecerea unor terenuri  din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Roman �i constituirea acestora ca aport în 
natur� la S.C. ,, ACVASERV “ S.R.L. ROMAN 

d) Proiect de hot�râre privind modificarea bugetului local pe anul 2005. 
e) Proiect de hot�râre privind aprobarea unei documenta�ii de urbanism. 
f) Proiect de hot�râre privind aprobarea d�rii în administrare a unor imobile. 
g) Diverse (la propunerea d-lui consilier Mihail Florea) 

 

La primul punct de pe ordinea de zi - efectuarea unor cheltuieli din bugetul local - 
avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Vasile Mocanu precizeaz� c� la comisia de buget s-a cerut un deviz 
cu cheltuielile ce se vor efectua iar acest deviz a fost distribuit înaintea �edin�ei. 

Dl. pre�edinte Marius Popescu declar� c� anul trecut pentru deschiderea �tandului 
s-au aprobat 150 milioane lei. „Anul acesta executivul solicit� o cheltuial� de 230 
milioane lei. Aceast� sum� în lei este cu 60% mai mare, iar la cursul leu/euro cu 70% 
mai mare, în condi�iile în care veniturile proprii ale Prim�riei au crescut cu 5%. 
Aceast� sum� este de dou� ori mai mare decât cheltuielile Bibliotecii Municipale, de 
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trei ori mai mare decât toate cheltuielile pe c�r�i �i publica�ii ale Bibliotecii 
Municipale, comparabil� cu suma alocat� Pietonalului �i aproximativ jum�tate din 
suma alocat� Centrului de Primiri Urgen�e din cadrul Spitalului Municipal. Datorit� 
faptului c� anul acesta S�rb�torile Pascale nu s-au potrivit (ortodoxe �i catolice), cred 
c� alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru s�rb�toarea de care se bucur� 
doar o parte a celor cre�tini este un precedent discriminatoriu pentru o colectivitate pe 
care o vrem european�. Datorit� faptului c� recent s-a semnat tratatul de aderare 
european� �i pentru c� ziua de 9 mai este Ziua Europei, noi serb�m �i Ziua 
Independen�ei, propun ca art. 1 s� aib� urm�torul con�inut: Se aprob� alocarea din 
bugetul local a sumei de 230 milioane lei pentru organizarea manifest�rilor prilejuite 
de Ziua Europei, Ziua Eroilor �i Deschiderea Oficial� a �trandului Municipal 
Roman.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� toate conexiunile care au fost f�cute 
de dl. consilier Marius Popescu nu sunt binevenite. „Dac� o s� face�i compara�ii în 
aceast� manier�, nu vom mai face nimic în Roman. La nivelul comunit��ii locale este 
o tradi�ie de 4 ani de zile ca a doua zi de Pa�ti to�i cet��enii s� fie invita�i în Pia�a 
Roman Vod�, pe banii comunit��ii locale, pentru a petrece împreun� câteva clipe 
pl�cute. A face distinc�ie între ortodoc�i �i catolici este o mare gre�eal�. În �trand nu 
sunt invita�i ortodoc�ii, ci to�i roma�canii. În privin�a cheltuielilor în fiecare an s-au 
f�cut dou� cheltuieli: una cu ocazia S�rb�torilor Pascale �i una cu deschiderea 
�trandului.” 

Dl. consilier Dan Arv�tescu declar� c� ideea unei s�rb�tori a roma�canilor este 
salutar�. „Ar trebui s� ne gândim cu to�ii la un Festival al Romanului. Despre Ziua 
Europei, hai s� nu fim demagogi. Nu ne intereseaz� s� s�rb�torim în pia�� Ziua 
Europei. S� facem o echip� care s� explice oamenilor costurile integr�rii, istoria 
Europei, cum s-a ajuns aici, etc.” 

Dl. consilier Petre Bo�tin� afirm� c� este de acord cu dl. Marius Popescu. „Zilele 
trecute nu am g�sit la Biblioteca Municipal� colec�ia Monitorului Oficial. Mi s-a spus 
c� nu sunt bani. Tradi�ia micilor �i a berii este o realitate la români. Solicit la modul 
prioritar s� se dea Bibliotecii Municipale un abonament la Monitorul Oficial.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� la Biblioteca Municipal� exist� un PC 
care are programul LEX care este un program de legisla�ie.  

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� a discutat cu dl. director de la �coala de 
Muzic�, iar acesta a afirmat c� cei de acolo pot oricând concura cu orice forma�ie. 
„S� apel�m la ei �i pentru sta�ia de amplificare. Eu sunt consilier local �i nu doresc ca 
din bugetul local – pct. 10 protocol - s� se aloce bani pentru mine.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� toate ora�ele mari au f�cut astfel de 
manifest�ri. 

Dl. consilier Gabriel Luncanu  declar� c� multe din problemele ridicate de c�tre 
consilieri sunt în necuno�tin�� de cauz�, nu cunosc ce înseamn� organizarea unei 
astfel de activit��i, nu cunosc pre�urile, pia�a, etc. „Instala�ia de sunet care va fi acolo 
este de peste 100.000 euro. Am tot respectul pentru forma�ia de la �coala de Muzic� 
�i îi a�tept�m s� participe gratuit la aceste manifest�ri �i s� demonstreze c� sunt la 
nivelul celor invita�i.” 
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Dl. consilier Neculai Iftimie întreab� dac� premiile de pct. 7 �i 8 se dau înainte 
sau dup� meci. „Acest deviz de cheltuieli este f�cut la „plesneal�”. 

Dl. consilier Constantin Ghica declar� c� este pus în fa�a faptului împlinit având în 
vedere faptul c� acest deviz a fost dat consilierilor înainte de �edin��. 

Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre a fost 
aprobat cu 12 voturi „pentru” �i 6 ab�ineri. 

 

La punctul b) pe ordinea de zi - aprobarea pre�urilor pentru gigacalorie practicate 
de c�tre S.C. Termloc S.A. Roman - avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea dore�te s� �tie dac� este corect ca pre�ul s� fie 
„începând cu 01.04.20052. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizeaz� c� în loc de „… începând cu 
01.04.2005 …” va fi „ … începând cu luna aprilie 2005 …”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre – varianta ini�ial� + precizarea     
d-lui secretar - a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul c) pe ordinea de zi - trecerea unor terenuri  din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Roman �i constituirea acestora ca aport în natur� la 
S.C. ,, ACVASERV “ S.R.L. ROMAN - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� este de acord s� ajute „Acvaserv” �i solicit� 
s� se g�seasc� o alt� formul� pentru a scoate din impas societatea respectiv�.” Am 
cerut s� fiu informat, care este activitatea economico-financiar� a societ��ii, nu 
cunosc care este patrimoniul a�a cum a fost împ�r�it la vremea respectiv�. Colegii din 
A.G.A. ar trebui s� ne explice de ce societatea respectiv� a pierdut sta�ia de mixturi 
asfaltice. Când s-a împ�r�it „Goscom”-ul în expunere se preciza c� se d� sta�ia de 
mixturi asfaltice la „Acvaserv” pentru a ajuta societatea. Cred c� acolo este o 
problem� de management dac� s-a pierdut aceast� sta�ie. La terenul din str. 
Vasluiului nu se cunoa�te care este num�rul cadastral al terenului. Banca poate s� ia 
în gaj un teren pe care se afl� sta�ia de epurare?” 

Dl. consilier Dan Arv�tescu afirm� c� acest consiliu a desemnat ni�te oameni în 
A.G.A. „S� nu v� închipui�i c� noi mergem acolo �i semn�m ca „boierii”. Am stat 
acolo vreo  trei ore �i am analizat problema. Au fost discu�ii nenum�rate �i am ajuns 
la concluzia c� aceast� mi�care este util�. De ce se cere tot timpul lista cu active când 
aceast� poate oricând fi v�zut� la sediul societ��ii? 

Dl. consilier Constantin Traciuc îl întreab� pe dl. director Corduneanu dac� 
trebuie f�cut împrumutul �i dac� exist� alt� solu�ie ca s� se pun� altceva gaj. 

D-l director Eduard Corduneanu precizeaz� c� împrumutul poate s� nu fie f�cut. 
„Dup� privatizarea „Electrica” �i „Romgaz” contractele încheiate cu ace�tia trebuie 
respectate ad-literam. La ora actual� în municipiul Roman sunt doar dou� Asocia�ii 
de Proprietari care respect� contractul. Se va merge cu sistarea apei reci pân� la 
achitarea debitelor restante. În patrimoniul nostru sunt bunuri ce apar�in domeniului 
public �i privat ce nu pot fi luate gaj de banc�, singura cl�dire ce poate fi pus� gaj este 
sediul nostru. Restul sunt re�ele, pompe �i alte utilaje.” 

Dl. consilier Vasile Mocanu declar� c� în A.G.A. s-a analizat foarte serios aceast� 
problem�. „Legea bancar� prevede c� se poate garanta un împrumut doar cu bunuri 
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imobile. La „Acvaserv2 majoritatea bunurilor sunt „praf” �i nu le ia nimeni în 
calcul. Singura posibilitate sunt aceste terenuri.” 

Dl. consilier Eusebiu Lupu întreab� despre ce sum� este vorba. 
Dl. consilier Vasile Mocanu afirm� c� este vorba de 5 miliarde lei. 
Dl. consilier Eusebiu Lupu întreab� cât timp ajung banii ace�tia.  
Dl. consilier Vasile Mocanu precizeaz� c� este vorba de o linie de creditare pentru 

completarea capitalului circulant.  
Dl. consilier Constantin Traciuc consider� c� pentru 5 miliarde nu e nevoie s� fie 

puse gaj amândou� terenurile. 
Dl. consilier Mihail Florea întreab� care este valoarea terenului de la Ogoarelor. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� este evident c� pentru aceste terenuri se 

va face o evaluare. 
Dl. consilier Constantin Ghica declar� c� nu a v�zut nici o cerere din partea 

Acvaserv. 
Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� este cineva r�spunz�tor c� s-a pierdut 

sta�ia de mixturi asfaltice. 
Dl. consilier Constantin Ghica afirm� c� se a�tepta s� fie informat de colegii din 

A.G.A. când s-a pierdut un activ de câteva miliarde. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� este vorba de plata unei datorii la 

banc�. 
Dl. pre�edinte Marius Popescu întreab� cine este persoana desemnat� de A.G.A. 

pentru a semna contractul de performan�� cu managerul societ��ii �i care este num�rul 
de parcelare cadastral. 

D-na arhitect Ana Maria Alexe precizeaz� c� Romanul nu are documenta�ii 
cadastrale decât pentru 30%. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre sus men�ionat a fost respins 
întrucât au fost 11 voturi „pentru” �i 7 ab�ineri. 

Dl. consilier Constantin Traciuc declar� c� s-a ab�inut pentru c� acest proiect 
trebuie reanalizat într-o �edin�� extraordinar� �i v�zut ce altceva se poate pune gaj. 

 

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

Dl. consilier Mihail Florea întreab� la ce s-a gândit dl. primar când a trecut suma 
de 105.344 mii lei – ac�iuni pentru dezvoltare public� �i locuin�e – cheltuieli de 
personal.  

Dl. director Mihai Plaii precizeaz� c� este vorba de acei �omeri încadra�i la 
S.L.E.S. 

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

 

La punctul e) pe ordinea de zi - aprobarea unei documenta�ii de urbanism - avizul 
comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre sus men�ionat a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
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La punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea d�rii în administrare a unor 
imobile - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

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

 
DIVERSE: 
 
Dl. pre�edinte Marius Popescu precizeaz� c� exist� o solicitare din parte dl. 

Ghinea C. Paul care are o inven�ie prin care se poate economisi gaz metan la 
centralele termice. „Îi d�m cuvântul s� explice pe scurt în ce const� aceast� inven�ie”. 

Dl. Ghinea C. Paul precizeaz� c� se aplic� la aceste cazane termice tehnica 
condens�rii. Randamentul este de 1,1. Investi�ia pentru o central� este de circa 100 
milioane.” 

Dl. pre�edinte Marius Popescu îl îndrum� pe dl. Ghica s� ia leg�tura cu directorul 
S.C. Termloc S. A. Roman dl. Sergiu Porumb. 

Dl. consilier Mihail Florea propune s� se fac� un punct de colectare pentru 
sinistra�ii din zona Timi�oara. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu îndeamn� ca to�i consilierii s� cedeze indemniza�ia de 
�edin�� pe o lun� pentru sinistra�i. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� este de acord s� dea indemniza�ia de luna 
trecut� pentru ajutarea sinistra�ilor. 

 

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

 
 
 

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

         Ing. Marius POPESCU 


