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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat ast�zi, 20.12.2005, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 
�edin�a a fost convocat� prin Dispozi�ia Primarului nr. 3610 / 20.12.2005. 
�edin�a se desf��oar� în sala de conferin�e a Hotelului 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 Dan Zaharia.  
 

Pre�edinte de �edin�� este dl. consilier Alexandru Cocu� care declar� deschis� 
�edin�a ordinar� a Consiliului Local. 

 

Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� supune la vot procesul verbal al �edin�ei 
ordinare din 27.10.2005 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� supune la vot procesul verbal al �edin�ei 
extraordinare din 14.11.2005 care este aprobat cu 19 voturi „pentru” �i o ab�inere 
(dl. consilier M. Florea). 

Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� supune la vot procesul verbal al �edin�ei 
extraordinare din 02.12.2005 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu men�iunea de 
a se suplimenta ordinea de zi cu punctul i) – „Proiect de hot�râre privind 
aprobarea bugetului pentru anul 2006 la S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN”,  
dup� cum urmeaz�: 

 

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

b) Proiect de hot�râre privind aprobarea unor documenta�ii de urbanism; 
c) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor schimburi de terenuri; 
d) Proiect de hot�râre privind aprobarea criteriilor pentru vânzarea unor 

active; 
e) Proiect de hot�râre privind modificarea bugetului local; 
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f) Proiect de hot�râre privind modificarea H.C.L. nr. 94/27.10.2005 privind 
aprobarea concesion�rii a dou� locuri de parcare pentru taximetre; 

g) Proiect de hot�râre privind modificarea articolului 6, litera i) al anexei la 
H.C.L. nr. 40/2001 privind Regulamentul de gospod�rire comunal�; 

h) Proiect de hot�râre privind transmiterea în folosin�� gratuit� a unor 
imobile; 

i) Proiect de hot�râre privind aprobarea bugetului  pentru anul 2006 la S.C. 
ACVASERV S.R.L. ROMAN. 

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

La primul punct de pe ordinea de zi - aprobarea concesion�rii unor terenuri 
pentru construc�ii - avizul comisiei de urbanism precum �i votarea celor 19 
puncte a fost dup� cum urmeaz�: 

- pct. 1 – avizat nefavorabil – respins (3 voturi „pentru”, 3 ab�ineri �i 14 
voturi „împotriv�”); 

- pct. 2 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� cu 18 voturi „pentru”, 
o ab�inere (dl. M. Popescu) �i 1 vot împotriv� (dl. P. Bo�tin�); 

- pct. 3 – avizat nefavorabil – respins (1 vot „pentru” �i 19 voturi 
„împotriv�”); 

- pct. 4 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� cu 14 voturi „pentru”, 
5 ab�ineri �i 1 vot „împotriv�”; 

- pct. 5 –  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 6 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 7 – avizat nefavorabil – aprobat în forma ini�ial� cu 19 voturi 
„pentru” �i o ab�inere (dl. P. Bo�tin�);  

- pct. 8 –  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� cu 18 voturi „pentru” 
�i 2 ab�ineri (dl. C. Ghica �i dl. P. Bo�tin�); 

- pct. 9 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� cu 19 voturi „pentru” 
�i o ab�inere (dl. P. Bo�tin�); 

- pct. 10 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 11 -  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 12 -  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 13 -  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 14 -  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 15 -  avizat nefavorabil – respins (2 voturi „pentru” �i 18 voturi 
„împotriv�”); 
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- pct. 16 -  avizat nefavorabil – respins (1 vot „pentru” �i 19 voturi 
„împotriv�”); 

- pct. 17 -  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 18 -  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial�  cu 15 voturi 
„pentru”, o ab�inere �i 4 voturi împotriv�; 

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

 

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

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat dup� cum urmeaz�: 
- pct.1 - aprobat în forma ini�ial� cu 19 voturi „pentru” �i o ab�inere (dl. C. 

Ghica); 
- pct. 2 - aprobat în forma ini�ial� cu 15 voturi „pentru” �i 4 ab�ineri �i 1 

vot „împotriv�”; 
- pct. 3 - aprobat în forma ini�ial� cu 19 voturi „pentru” �i o ab�inere (dl. 

M. Florea); 
 

Întrucât unele aspecte ale punctului „c)” depind de punctul „d)” s-a aprobat 
discutarea punctului „d)” înaintea punctului „c)”. 

 

La punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea criteriilor pentru vânzarea unor 
active - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� nu a fost la �edin�a comisiei �i propune s� 
fie terenuri �i din zonele A �i B, pentru c� acestea sunt mai valoroase. „Consider 
c� doritorii din zonele A �i B nu trebuie defavoriza�i comparativ cu cei din zonele 
A �i B.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� în zona A pre�ul unui m.p. nu este 
mai mare de 25 euro. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu afirm� c� în zonele A �i B sunt parcele mici între 
blocuri care nu au nici o utilitate, pe care oamenii vor s� le cumpere. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� aceste criterii stabilite de comisii 
sunt foarte bune. „Se începe cu zonele limitrofe �i venim spre centru. S� nu 
încurc�m comisia. Evaluatorul trebuie s� �tie foarte clar care sunt criteriile.” 

Dl. consilier Constantin Traciuc propune introducerea unui nou aliniat : 
„Pentru cazuri de utilitate public� (asisten�� social�, s�n�tate, înv���mânt, etc) 
suprafa�a s� se reduc� la 200 – 300 m.p.”. 

Dl. consilier Marius Popescu propune s� se aprobe aceste criterii, iar comisia 
s� vând� prin licita�ie public�. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� pe aceste terenuri sunt cl�diri 
proprietatea cuiva. „Aceste terenuri sunt concesionate.” 

Dl. consilier Marius Popescu afirm� c� se pot vinde terenuri (neocupate de 
construc�ii) prin licita�ie public�. 
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Dl. consilier Mihail Florea precizeaz� c� aceste criterii sunt pertinente �i 
declar� c� este de acord ca cei de la „Coopera�ie” s� cumpere terenurile aferente 
cl�dirilor. „Nu comisia care a stabilit criteriile face evaluarea, ci un evaluator 
autorizat.” 

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

 

La punctul c) pe ordinea de zi - aprobarea efectu�rii unor schimburi de 
terenuri – avizul comisiei de urbanism a fost nefavorabil pentru pct.1 �i favorabil 
pentru pct. 2 - 8. 

Proiectul de hot�râre a fost aprobat dup� cum urmeaz�: 
- pct.1 – respins (1 vot „pentru”, 2 ab�ineri �i 17voturi „împotriv�”) 
- pct. 2 – aprobat cu 18 voturi „pentru”, 1 ab�inere �i 1 vot „împotriv�”(dl. 

P. Bo�tin�) 
Dl. consilier Eusebiu Lupu consider� ca pe acest teren se poate face 

agricultur�. 
- pct. 3 – aprobat cu 19 voturi „pentru” �i 1 ab�inere (dl. P. Bo�tin�) 
- pct. 4 - aprobat cu 16 voturi „pentru”, 3 ab�ineri (dl. P. Bo�tin�, dl. M. 

Florea �i dl. C. Traciuc) �i 1 vot „împotriv�”(dl. M. Popescu) 
- pct. 5 – aprobat cu 17 voturi „pentru”, 2 ab�ineri �i 1 vot „împotriv�”(dl. 

M. Popescu) 
Dl. consilier Constantin Ghica solicit� actul de trecere din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului. 
D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizeaz� c� acest teren a fost trecut din 

domeniul public în domeniul privat al municipiului prin hot�râre de consiliul 
local. 

- pct. 6 – aprobat cu 17 voturi „pentru” �i 3 ab�ineri 
- pct. 7 - aprobat cu 15 voturi „pentru” �i 5 ab�ineri 
- pct. 8 - aprobat cu 18 voturi „pentru” �i 2 ab�ineri (dl. C. Ghica �i dl. P. 

Bo�tin�) 
 

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

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� este prins �i studiul de fezabilitate 
privind amenajarea de parc�ri. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� acum se redistribuie ce nu s-a 
cheltuit. „În ianuarie când vom aproba bugetul, la  capitolul care va �ine de sume 
alocate pentru diverse proiecte, vom prinde �i vom discuta acel proiect cu 
parcarea.” 

Dl. consilier M. Popescu întreab� dac� este legal alocarea unor sume care erau 
cheltuieli la servicii �i dezvoltare public� �i locuin�e la transporturi �i 
telecomunica�ii. 

Dl. director Mihai Plaii declar� c� este legal. 
Dl. consilier M. Popescu întreab� dac� am f�cut economii la iluminatul public. 
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Dl. director Mihai Plaii declar� c� iluminatul a fost stabilit  la cursul leu/euro 
�i acum valoarea monedei euro este sc�zut�. 

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

La punctul f) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 94/27.10.2005 privind 
aprobarea concesion�rii a dou� locuri de parcare pentru taximetre - 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 g) pe ordinea de zi - modificarea articolului 6, litera i) al anexei la 
H.C.L. nr. 40/2001 privind Regulamentul de gospod�rire comunal� - avizul 
comisiei de administra�ie public� local� �i sport a fost favorabil. 

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

 

La punctul h) pe ordinea de zi - transmiterea în folosin�� gratuit� a unor 
imobile – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� a fost acolo cu preotul Rotaru. „P�rintele 
Rotaru a început acolo construirea unei bisericu�e care este foarte benefic� în 
zona respectiv�. P�rintele are nevoie de aceast� hot�râre pentru a avea o garan�ie 
c� acele camere nu vor mai fi luate niciodat� de c�tre consiliul local.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� nu p�rintele Rotaru a început 
construirea acolo a biserici, ci noi am construit acea camer�. „Am investit 100 de 
milioane pân� la ora aceasta �i mai trebuie vreo 50 –60 milioane.  Partea de 
pictur� �i restul le va face p�rintele.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul i) pe ordinea de zi (suplimentar) - aprobarea bugetului  pentru anul 
2006 la S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN - avizul comisiei de buget finan�e fost 
favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� în proiectul respectiv sunt prev�zute 
cre�teri salariale. 

Dl. consilier Vasile Mocanu precizeaz� c� sunt prev�zute cre�teri salariale 
foarte mici. 

D-na director Iulia Havrici Tom�a declar� c� sindicatul a cerut o cre�tere 
salarial� de 25%, îns� noi nu putem acorda decât 10%. 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� acest proiect este „b�tut în cuie” sau 
va mai fi modificat anul viitor, respectiv se va m�ri pre�ul unui m3 de ap�. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� pre�ul va fi m�rit ori de câte ori 
va fi nevoie. „În prezent Acvaserv lucreaz� pe profit. Acum pl��ile la furnizori se 
fac la 15 zile, iar de la Asocia�iile de proprietari se încaseaz� dup� 30 de zile. 
Aceast� întârziere de 15 zile trebuie suportat� din fonduri proprii. Va trebui s� 
concesion�m aceast� institu�ie pentru a evita falimentul. Pierderile de ap� sunt de 
aproximativ 50% �i ele cresc de la an la an.” 



 

 

6

 

Dl. consilier Mihail Florea afirm� c� în contractele încheiate de Acvaserv �i 
Asocia�iile de Proprietari sunt prev�zute penalit��i, iar cet��enii pl�tesc penalit��i 
la sumele pe care nu le achit�. „La capitolul finan�are, ce investi�ii va face 
societatea anul acesta?” 

D-na director Iulia Havrici Tom�a declar� c� suma este cea repartizat� din 
profit, investi�iile fiind cele în curs. 

Dl. consilier Constantin Ghica consider� cheltuielile materiale ca fiind foarte 
mari. „De asemenea �i cheltuielile de protocol sunt mari cât �i cele pentru 
reclam�.”  

Urmare a supunerii la vot proiectul a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” �i 2 
ab�ineri (dl. M. Florea �i dl. C. Ghica). 

 

Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� ureaz� „La mul�i ani” colegilor �i locuitorilor 
municipiului Roman, un „Cr�ciun fericit” �i un an plin de bucurii. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� anul acesta a fost un an greu. „Au 
fost �i discu�ii contradictorii. Este normal s� fie a�a. Important este c� în final am 
g�sit c�i de comunicare. Consider c� am realizat cam tot ce ne-am propus. V� 
mul�umesc pentru colaborare �i v� urez mult� s�n�tate, fericire, dvs. �i familiilor 
dvs. �i în 2006 sper�m s� tr�im mai bine.” 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� în decembrie conducerea P.U.R. a 
discutat cu o persoan� din municipiul Roman , care are o firm�, care s-a angajat 
ca pentru anul 2006 s� furnizeze gratis toate produsele alimentare necesare 
Cantinei sociale din municipiul Roman. 

 
Nemaifiind alte interven�ii, dl. pre�edinte Alexandru Cocu� declar� închise 

lucr�rile �edin�ei. 
  
 

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

         Ing. Alexandru COCU� 


