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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 31.08.2005, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 
�edin�a a fost convocat� prin Dispozi�ia Primarului nr. 2471 / 26.08.2005. 
�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 dl. consilier Ioan Antoci.  
 

Pre�edinte de �edin�� este d-na consilier Lenu�a Nu�a Chiriac care 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 pct. k) - Proiect de hot�râre privind aprobarea 
tarifelor pentru biletele de intrare la meciurile H.C.M. Roman, dup� cum 
urmeaz�: 
 

a) Proiect de hot�râre privind aprobarea unei taxe locale; 
b) Proiect de hot�râre privind aprobarea regulamentului de organizare �i 

func�ionarea a Cantinei de ajutor social Roman, a codului de etic� al 
personalului Cantinei de ajutor social Roman �i a Codului beneficiarului 
serviciilor sociale – servicii de asigurare mas� prin cantina de ajutor social 
Roman; 

c) Proiect de hot�râre privind aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru 
construc�ii; 

d) Proiect de hot�râre privind aprobarea aloc�rii unor fonduri din bugetul 
local; 

e) Proiect de hot�râre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor 
imobile; 
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f) Proiect de hot�râre privind aprobarea transmiterii în folosin�� gratuit� a 
unui teren; 

g) Proiect de hot�râre privind rectificarea �i modificarea bugetului local; 
h) Proiect de hot�râre privind aprobarea unei documenta�ii de urbanism; 
i) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unei deplas�ri în 

str�in�tate, în cadrul unei misiuni economice; 
j) Proiect de hot�râre privind aprobarea listei spa�iilor proprietatea privat� a 

municipiului Roman ce urmeaz� a fi vândute potrivit prevederilor OUG nr. 
110/2005 �i desemnarea reprezentan�ilor Consiliului local în comisia de 
vânzare a spa�iilor medicale;  

k) Proiect de hot�râre privind aprobarea tarifelor pentru biletele de intrare la 
meciurile H.C.M. Roman. 

 

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” �i 2 ab�ineri         
(dl. M. Florea �i dl. S. Cazan). 

 

D-na pre�edinte Lenu�a Nu�a Chiriac supune la vot procesul verbal al �edin�ei 
din 28.07.2005 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La primul punct de pe ordinea de zi -  aprobarea unei taxe locale - avizul 
comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune 0,8 euro/lun� întrucât Consiliul local are 
nevoie de venituri iar aceasta este o surs� de bani de la societ��ile comerciale.  

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� aceast� propunere nu are nici un 
suport tehnic. „De ce nu 0,85 euro sau 0,9 euro? Aceast� sum� se va reflecta în 
pre�ul abonamentului”.  

Dl. consilier Constantin Traciuc afirm� c� de stâlpi se vor ag��a televiziunea 
prin cablu �i firmele de internet. ”M�rirea taxei va duce la m�rirea 
abonamentului”. 

Dl. consilier Alexandru Cocu� întreab� de ce de la 1 octombrie �i nu de la 1 
septembrie. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� trebuie s� treac� 30 de zile. 
Dl. consilier Marius Popescu afirm� c� într-o �edin�� anterioar� am aprobat o 

hot�râre prin care to�i furnizorii de servicii prin cablu vor trebui s�-�i plaseze 
re�elele în canale subterane. „Atunci dl. primar a spus c� din punct de vedere 
tehnic stâlpii nu rezist� decât la dou� tipuri de re�ea. Aceast� tax� este de 
închiriere a stâlpilor de iluminat sau a dreptului de ag��are a re�elelor de stâlpi? 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� este acela�i lucru. 
Dl. consilier Marius Popescu întreab� dac� aceast� tax� poate fi prelevat� de 

la dou� persoane. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� aceast� tax� va fi pl�tit� de 

oricine se leag� de ace�ti stâlpi. 
Dl. director Dan Felician Ioni�� declar� c� este vorba de 952 de stâlpi. „Sunt 

stâlpii ce au fost amplasa�i pe aleile dintre blocuri. Televiziunea prin cablu nu 
face obiectul acestei hot�râri. Se refer� la societ��ile de internet.” 
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Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru”, 1 ab�inere (dl. E. Lupu) �i 2 voturi „împotriv�” (dl. C. Traciuc, dl. S. 
Cazan). 

 

La punctul b) pe ordinea de zi -aprobarea regulamentului de organizare �i 
func�ionarea a Cantinei de ajutor social Roman, a codului de etic� al personalului 
Cantinei de ajutor social Roman �i a Codului beneficiarului serviciilor sociale – 
servicii de asigurare mas� prin cantina de ajutor social Roman - avizul comisiei 
de administra�ie public� local� �i sport a fost favorabil, dar cu unele corect�ri �i 
anume: 

- la art. 10, alin. 3 : în loc de „... zilele lucr�toare ...” va fi „... zilele 
nelucr�toare ..”. 

- la art. 14 : în loc de „... ale ��rii ...” va fi „... ale cet��enilor ��rii ...”. 
Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de  

voturi. 
 

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

- pct. 1 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 2 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate de voturi; 
- pct. 3 – avizat nefavorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 

voturi; 
- pct. 4 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 

voturi; 
- pct. 5 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� cu 19 voturi „pentru” 

�i 1ab�inere; 
- pct. 6 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 

voturi; 
- pct. 7 – avizat favorabil numai pentru 3 m.p. (pe proiec�ia balcoanelor 

superioare) – respins cu 8 voturi „pentru” �i 12 ab�ineri varianta ini�ial� 
(6 m.p.); respins cu 12 voturi „pentru” �i 8 ab�ineri varianta comisiei (3 
m.p.); 

- pct. 8 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� cu 19 voturi „pentru” 
�i 1ab�inere; 

 

La punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea aloc�rii unor fonduri din bugetul 
local - avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

 Dl. consilier Marius Popescu întreb� când vor avea loc aceste manifest�ri. 
Dl. consilier Simion Stan precizeaz� c� Festivalul Tradi�ional al Romilor va 

avea loc pe 8 septembrie �i este la a III-a edi�ie. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� Festivalul Cresc�torilor de Animale 

va avea loc în luna septembrie. 
Dl. consilier Sorin Cazan afirm� c� va vota împotriv� întrucât în cartierul 

Nicolae B�lcescu nu sunt cresc�tori de animale, iar romii nu sunt pl�titori de taxe 
�i impozite. 
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Dl. consilier Neculai Iftimie declar� c� s-ar putea trage concluzia c� în 
cartierul Nicolae B�lcescu e „plin de cresc�tori de animale”. 

Urmare a supunerii la vot pe articole proiectul de hot�rârea a fost aprobat 
astfel: 

- art.1 – aprobat cu 17 voturi „pentru” �i 3 ab�ineri; 
- art. 2 - aprobat cu 16 voturi „pentru” �i 4 ab�ineri; 

 

La punctul e) pe ordinea de zi - aprobarea transmiterii în administrare a unor 
imobile - avizul comisiei de urbanism  a fost favorabil. 

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

 

La punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea transmiterii în folosin�� gratuit� a 
unui teren - avizul comisiei de urbanism a fost nefavorabil, motivat de faptul c� 
se �tie ce se face acolo. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� este vorba de o funda�ie înfiin�at� de 
un grup de iubitori de animale (câini) care momentan �in în cas� câteva zeci de 
câini �i pe care îi hr�nesc din banii lor. „La ora actual� câinii comunitari în 
Roman sunt o problem�. Se aduc câini în Roman cu T.I.R.-urile. Acest teren îl 
d�m numai pentru aceast� activitate.” 

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate voturi. 
 

La punctul g) pe ordinea de zi - rectificarea �i modificarea bugetului local - 
avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil cu modificarea prezentat� de dl. 
director Mihai Plaii. 

Dl. director Mihai Plaii precizeaz� c� singura rectificare este la înv���mânt 
pentru trimestrele 3 �i 4. „În plus fa�� de proiectul din mape sunt 200.000 lei 
RON care au sosit ast�zi, conform adresei ministerului Transporturilor, 
Construc�iei �i Turismului, pentru finalizarea lucr�rilor de consolidare la imobilul 
din Str. Nicolae Titulescu, bl. 3”. 

Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate 
voturi. 

 

La punctul h) 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�rârea a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 
La punctul i) pe ordinea de zi - aprobarea efectu�rii unei deplas�ri în 

str�in�tate, în cadrul unei misiuni economice - avizul comisiei de buget finan�e a 
fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� este de acord ca din delega�ie s� fac� 
parte dl. primar �i un reprezentant al presei locale. „În ceea ce prive�te ca din 
delega�ie s� fac� parte 5 consilieri, propun ca pentru ace�tia s� le pl�tim doar 
transportul pentru dus �i s� r�mân� acolo.  Nu �tiu care din ace�ti 5 consilieri a 
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spus în campania electoral� <<Alege�i-m� pe mine consilier c� vreau s� m� plimb 
pe banii dvs. în str�in�tate.>>” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� astfel de deplas�ri în misiuni 
economice în str�in�tate unii din consilieri le-au f�cut, dar majoritatea nu le-au 
f�cut. „În condi�iile în care vrem s� intr�m în comunitatea european�, diferen�a 
dintre aceste state �i România este enorm�. Au o alt� mentalitate despre munc�, 
au o alt� arhitectur�, iar noi nu cunoa�tem realit��ile de afar�. Camera de Comer� 
Alba este o institu�ie foarte serioas�. Ce scrie în ofert� aia face. Trebuie s� vedem 
realit��ile de acolo pentru a putea s�ri unele etape.” 

Dl. consilier Marius Popescu afirm� c� în bugetul aprobat în decembrie anul 
trecut, exist� o capitula�ie care se nume�te colaborare transfrontalier�. „În ceea ce 
prive�te aceste colabor�ri, acestea trebuie s� fie discutate în comisia de 
administra�ie public� local�. Din punctul meu de vedere ar trebui s� mearg� în 
aceast� delega�ie reprezentan�ii patronatelor, dar pe banii lor. Suma alocat� este 
mai mare decât am aprobat pentru colabor�ri transfrontaliere”. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� în general astfel de deplas�ri ar 
trebui f�cute în Europa de Vest. „În India �i Noua Zeeland� se organizeaz� cele 
mai mari expozi�ii din lume. Acolo se adun� cei mai mari produc�tori din orice 
domeniu din lume. Acesta este motivul pentru care am ales India.  Propun ca din 
delega�ie s� fac� parte 2 reprezentan�i ai presei locale.” 

Dl. consilier Marius Popescu afirm� c� va vota pentru acest proiect. „De acum 
încolo voi fi împotriva unor astfel de proiecte dac� nu voi vedea proiecte reale, 
manifest�ri reale de cooperare transfrontalier�. Ideea de lobby este foarte bun�” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�rârea (forma ini�ial�) a fost aprobat 
cu 12 voturi „pentru” �i 8 ab�ineri. 

 
La punctul j) pe ordinea de zi - aprobarea listei spa�iilor proprietatea privat� a 

municipiului Roman ce urmeaz� a fi vândute potrivit prevederilor OUG nr. 
110/2005 �i desemnarea reprezentan�ilor Consiliului local în comisia de vânzare a 
spa�iilor medicale - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil pentru art. 1 iar 
la art. 2 am considerat c� Prim�ria trebuie s� vând� aceste spa�ii �i nu Consiliul 
local. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� aceast� din comisie fac parte mai 
mul�i membrii, iar Consiliul local trebuie s� desemneze doi reprezentan�i pentru 
aceast� comisie. 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� la Dispensarul nr. 7 sunt disponibile 7 
cabinete, inclusiv cabinetul d-nei dr. V�ideanu care este plecat�. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� legea prevede c� vânzarea se face 
pentru cei care au încheiate contracte de concesiune. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu precizeaz� c� sunt 2 etape în vânzarea acestor 
cabinete. În prima etap� se vor vinde pentru cei care au contracte cu Casa de 
Asigur�ri �i care func�ioneaz� în acele cabinete. Ce r�mâne, plus spa�iile care 
sunt în prezent libere, se vor vinde prin licita�ie potrivit legii (etapa a II-a). 
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Dl. consilier Constantin Ghica consider� c� ar trebui numi�i �i membrii 
suplean�i pentru aceast� comisie. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� aceast� hot�râre este incomplet�. 
„Propun ca prin aceast� hot�râre s� stabilim �i cuantumul indemniza�iei pentru 
membrii comisiei.” 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizeaz� c� pentru acest cuantum este 
nevoie de un aviz prealabil de la Direc�ia Finan�elor Publice. 

Dl. consilier Marius Popescu întreab� pe câ�i ani au fost încheiate contractele 
de concesiune. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� pe 15 ani. 
Dl. consilier Marius Popescu întreab� ce se întâmpl� dac� nu vor s� le 

cumpere. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� vor r�mâne cu contractul de 

concesiune. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�rârea a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 
La punctul k) pe ordinea de zi - aprobarea tarifelor pentru biletele de intrare la 

meciurile H.C.M. Roman.- avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 
Dl. consilier Vasile Mocanu precizeaz� c� acest proiect a fost discutat în 

comisie f�r� a exista proiectul în mape �i este vorba de 2 lei RON pentru biletele 
cu loc �i 1 leu RON pentru biletele f�r� loc. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�rârea a fost aprobat cu 16 voturi 
„pentru” �i 4 ab�ineri. 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� s-a ab�inut pentru ca aceast� metod� 
s� nu devin� un mod de lucru. 

 
Nemaifiind alte interven�ii, d-na pre�edinte Lenu�a Nu�a Chiriac declar� 

închise lucr�rile �edin�ei. 
  
 

 
 Pre�edinte de �edin��,                                                  Secretar, 
          Consilier,                                           Jurist Gheorghe CARNARIU 

        Lenu�a Nu�a CHIRIAC 


