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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat ast�zi, 14.11.2005, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 

 �edin�a a fost convocat� prin dispozi�ia Primarului nr. 3231/10.11.2005; 
 �edin�a se desf��oar� la sediul Prim�riei municipiului Roman, începând cu 
orele 1600. 
 La apelul nominal se constat� �i se înregistreaz� prezen�a tuturor celor 21 de 
consilieri. 
 Dl. consilier Alexandru Cocu� propune ca pre�edinte de �edin�� pe dl. consilier 
Vasile Mocanu. 
 Dl. consilier Sorin Cazan propune ca pre�edinte de �edin�� pe dl. consilier 
Constantin Ghica. 

În calitate de pre�edinte de �edin�� a fost desemnat cu 20 de voturi „pentru” �i 
o ab�inere (dl. S. Cazan) dl consilier Vasile Mocanu care declar� deschis� �edin�a 
extraordinar� a Consiliului Local Roman . 

 

 În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, dup� cum 
urmeaz�: 
  

a) Proiect de hot�râre privind reglementarea situa�iei arhivei fostului S.C. 
GOSCOM S.A. Roman; 

b) Proiect de hot�râre privind modificarea HCL nr. 75 din 31.08.2005 privind 
aprobarea efectu�rii unei deplas�ri în str�in�tate în cadrul unei misiuni 
economice; 

c) Proiect de hot�râre privind stabilirea sumei alocate din bugetul local pentru 
finan�area înv���mântului preuniversitar din municipiul  Roman. 

 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
 

La primul punctul de pe ordinea de zi - reglementarea situa�iei arhivei fostului 
S.C. GOSCOM S.A. Roman – dl. Marius Popescu pre�edintele comisiei de 
administra�ie public� local� �i sport declar� c� la comisie s-a discutat acest proiect dar 
nu s-a luat nici o decizie, pentru c� au fost patru membrii care au votat astfel: 1 pentru 
forma ini�ial�, 1 s-a ab�inut �i 2 pentru varianta comisiei (arhiva s� fie administrat� de 
S.C. Termloc). 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� dup� divizarea SC Goscom, una din 
societ��ile rezultate  – SC Termloc a intrat în faliment. „În acest moment Termloc-ul 
nu mai este întreprinderea noastr� �i a lichidatorului. El este cel care are interesul s�-i 
îndestuleze pe creditori ci s� mai câ�tige �i el ni�te bani. Cum s� dai arhiva de peste 
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40 de ani a unei institu�ii unui lichidator ? El poate intra oricând acolo s� fac� copii. 
Atât timp cât arhiva apar�ine Consiliului Local, am dat spre administrare, arhiva 
societ��ii Acvaserv, pentru c� nu mai avem nici o leg�tur� cu Termloc-ul.” 

Dl. consilier Mihail Florea declar� motivele pentru care va vota împotriv� : 
1.  „Exist� o sentin�� a Tribunalului Comercial Neam� care prevede c� : „dispune 

punerea la dispozi�ie �i predarea în termen de 20 de zile de c�tre SC Acvaserv Roman 
�i predarea c�tre SC Termloc SA a arhivei apar�inând SC Goscom Roman în prezent 
SC Termloc Roman sub sanc�iunea oblig�rii SC Acvaserv la plata de daune 
cominatorii în sum� de 10 milioane lei ROL /zi de întârziere.”  

2. „Acea hot�râre – fantom� – prevede: Se aprob� scoaterea din administrarea 
Goscom a unui patrimoniu �i înfiin�area Acvaserv. De ce s-a schimbat numele din 
Goscom în Termloc? Interes pentru aceast� arhiv� este al Direc�iei Anticorup�ie �i 
cred c� ar fi bine s� o punem la dispozi�ia lor.” 

Dl. pre�edinte Vasile Mocanu precizeaz� c� Arhivele Na�ionale a recomandat ca 
arhiva s� r�mân� la Acvaserv.  

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� din aceast� arhiv� pot disp�rea unele 
acte. „Responsabilitatea cade pe umerii proprietarului, respectiv Consiliul Local. 
Dac� vre�i putem s� înfiin��m o societate care s� se ocupe numai de arhiva fostului 
Goscom. În nici un caz nu putem admite ca arhiva fostului Goscom s� fie în 
patrimoniul unui S.R.L. de la Ia�i.” 

Dl. consilier Constantin Ghica consider� c� acest proiect ar fi trebuit avizat de 
comisia juridic�, mai ales c� este o sentin�� care este obligatorie. „Voi vota împotriv�. 
Acvaserv a luat fiin�� ca aport de capital social de la Goscom. R�mâne societatea 
Goscom cu un patrimoniu inclusiv arhiva �i apoi î�i schimb� denumirea în Termloc.”  

Dl. consilier Traian Dimitriu propune ca arhiva s� fie în custodia Prim�riei 
Roman. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� arhiva trebuie s� fie ori în administrarea 
Acvaserv, ori în administrarea Prim�riei Roman. 

Dl. consilier Marius Popescu afirm� c� aici nu se pune problema schimb�rii 
proprietarului. „Arhiva este a Goscom-ului �i trebuie s� r�mân� la Termloc. În art. 1 
se prevede ca SC Acvaserv s� administreze arhiva fostului Goscom. Dreptul de 
administrare al unui bun public îl deleg� primarul f�r� acordul nostru.” 

Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre cu 
amendamentul d-lui consilier Traian Dimitriu (Prim�ria municipiului Roman s� 
administreze arhiva fostului Goscom) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul b) pe ordinea de zi - modificarea HCL nr. 75 din 31.08.2005 privind 
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. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� prin HCL 75 s-a aprobat o anumit� 
structur�. „Dl. Ghica din motive obiective nu mai poate s� mearg� �i am propus s� 
mai mearg� o persoan� din mass-media roma�can�.  

Dl. consilier Sorin Cazan întreab� dac� cei din mass-media sunt de acord s� 
mearg� , întrucât au criticat consilierii locali în pres� pentru c� folosesc banul public 
în interesul lor.  
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Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre a 
fost aprobat cu 16 voturi „pentru” �i 5 ab�ineri (dl. M. Florea, dl. P. Bo�tin�, dl. S. 
Cazan, d-na E. Chi�imu� �i dl. E. Lupu) . 

 
La punctul c) pe ordinea de zi - stabilirea sumei alocate din bugetul local pentru 

finan�area înv���mântului preuniversitar din municipiul  Roman - avizul comisiei de 
buget finan�e a fost favorabil. 

D-l pre�edinte Vasile Mocanu afirm� c� pentru anul 2006 la capitolul „Finan�are 
Înv���mânt” avem un deficit de 35 miliarde. „S-au c�utat fel de fel de solu�ii �i s-a 
ajuns la concluzia c� singura solu�ie este vânzarea unor terenuri pân� la concuren�a 
sumei de 35 miliarde”. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� aceast� hot�râre nu este la dorin�a d-lui 
viceprimar Stan care este pre�edintele Comisiei locale de finan�are a înv���mântului 
de stat ci este o cerin�� impus� de Legea 354 – legea finan��rii înv���mântului. „Cu 
aceast� hot�râre vom merge mâine la Comisia Jude�ean�. Cele 35 de miliarde 
reprezint� numai utilit��ile. Solu�ia pe care noi o propunem este o solu�ie falimentar�. 
Din p�cate asta este situa�ia �i nu avem alte solu�ii.” 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� în 2005 s-au vândut terenuri pentru a aduce 
ni�te bani la buget, iar în 2006 vom vinde terenuri pentru finan�area înv���mântului. 
„Ce vom face în 2007, 2008 sau 2009?” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� este o întrebare fireasc�. 
Dl. consilier Sorin Cazan propune s� se mai ia din banii aloca�i echipei de 

handbal. „Nu putem s� vindem terenuri pentru a sus�ine echipa de handbal. Aceast�  
echip� nu aduce nici un profit.” 

Dl. consilier Eusebiu Lupu propune s� se vând� echipa de handbal. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� cel mai bun mesager este sportul. 
Dl. consilier Sorin Cazan propune s� se verifice furnizorii poate se g�se�te mai 

ieftin. 
Dl. consilier Mihail Florea declar� c� sunt manipula�i consilierii când se spune c� 

deficitul este numai la înv���mânt”. „Sunt de acord s� vindem �i patrimoniul. Dac� 
acest patrimoniu îl ardem pe utilit��i este o solu�ie corect� ? S� g�sim surse 
alternative. S� împrumut�m bani din banc� pentru amenajarea de parc�ri, pe care apoi 
s� le concesion�m. S� aducem investitori.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� investitorii nu vin în zona noastr�. 
„Analizeaz� �i merg mai departe. Vânzarea de active este începutul falimentului unui 
sistem.” 

Dl. consilier Mihail Florea dore�te s� �tie pe ce se cheltuiesc ace�ti bani. 
Dl. viceprimar Neculai Stan declar� c� anul acesta este un an foarte greu. „Jude�ul 

nostru este un jude� pilot. Aceast� metod� de a finan�a înv���mântul are �i alte 
conota�ii care �in de administra�ia pur �i simplu a înv���mântului. Eu prev�d ca la 
cheltuielile de 35 miliarde pe care le preconiz�m, prin anumite m�suri pe care o s� le 
lu�m, s� încerc�m s� le reducem cu un 20%. Cu toate c� num�rul de elevi scade, 
cheltuielile cu înv���mântul cresc. O s� fim în situa�ia s� facem anumite mi�c�ri. De 
exemplu gr�dini�a X care func�ioneaz� cu 30 de copii într-o loca�ie foarte mare, unde 
cheltuielile cu înc�lzirea sunt mari, o vom muta în alt� loca�ie. Nu se mai poate s� 
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cheltuim banii pentru o loca�ie unde înainte erau 1800 elevi iar acum sunt 300. 
Eu cred c� o s� mai reu�im s� mai economisim din ace�ti 35 de miliarde.” 

Dl. consilier Mihail Florea afirm� c� ideea pe care a propus-o este o solu�ie 
alternativ�. „Pentru mine înv���mântul este prioritar.” 

Dl. consilier Traian Dimitriu declar� c� acum num�rul de copii din unit��ile 
�colare  este în cre�tere. „A desfiin�a o �coal� este mai grav decât a vinde un ha de 
teren”.  

Dl. consilier Dan Arv�tescu afirm� c� este de 5 ani consilier �i un deficit a�a de 
mare nu a mai v�zut. „A vorbi de închiderea unei �coli este o crim�. Ne-am chinuit s� 
le facem �i acum le închidem. În spatele acestor �coli sunt �i profesorii. Sunt contra 
distrugerii valorilor acestui ora�. Gândi�i-v� la acest ora� �i nu la un buget.” 

Dl. consilier Neculai Iftimie declar� c� nu s-a pus problema s� se închid� vreo 
�coal� sau gr�dini��.  

Dl. viceprimar Neculai Stan afirm� c� s-a în�eles gre�it. „Nu se va închide nici o 
�coal� sau gr�dini��, ci se va muta în alt� loca�ie. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� la anul va fi dezastru. „Utilit��ile se vor 
scumpi din nou. Noi nu vom mai putea m�ri taxele.” 

Dl. consilier Marius Popescu propune ca hot�rârea s� aib� urm�toarea form�: 
„Art.1. Se aprob� vânzarea de active apar�inând domeniului privat al municipiului 
Roman pân� la concuren�a sumei de 1.500.000 lei RON. 

Art.2. Se aprob� ca suma men�ionat� la art.1 s� fie alocat� în totalitate pentru 
finan�area înv���mântului preuniversitar de stat la nivelul municipiului Roman 
pentru anul 2006.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or propune ca art 3 s� aib� urm�torul con�inut: Se 
constituie comisia care va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri în 
urm�toarea componen��: 

- dl. Neculai Stan – viceprimarul municipiului Roman 
- dl. Mihail Florea – consilier local 
- dl. Sorin Cazan – consilier local 
- dl. Dan Felician Ioni�� – director tehnic Prim�ria municipiului Roman 
- d-na Ana-Maria Alexe – arhitect �ef al municipiului Roman 

Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre - cu 
amendamentul d-lui consilier Marius Popescu (art. 1 �i 2) �i amendamentul d-lui 
primar Dan Ioan C�rpu�or (art. 3) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

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

 
 

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

           Ec. Vasile MOCANU 


