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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat ast�zi, 26.01.2006, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 
�edin�a a fost convocat� prin Dispozi�ia Primarului nr. 75 / 20.01.2006. 
�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 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Constantin 
Ghica �i dl. consilier Dan Arv�tescu.  

 

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 20.12.2005 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� supune la vot procesul verbal al �edin�ei 
extraordinare din 19.01.2006 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 f) – „Proiect de hot�râre privind 
modificarea articolului 2 din HCL nr. 7/19.01.2006 referitor la aprobarea 
pre�urilor pentru gigacalorie practicate de c�tre S.C. TERMLOC S.A. Roman”, 
cu punctul g) „Referat privind modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 
4/19.01.2006”  ,introducerea la punctul a)  a subpunctului 9, precum �i punctul 
„Diverse” (la propunerea d-lui consilier Sorin Cazan), 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 modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 111 din 

16.12.2004 referitor la aprobarea cuantumului taxei pentru utilizarea S�lii 
Polivalente din municipiul Roman ; 

d) Proiect de hot�râre privind aprobarea schimb�rii destina�ii unui imobil; 
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e) Proiect de hot�râre privind conferirea unui titlu de „Cet��ean de Onoare al 
Municipiului Roman”; 

f) Proiect de hot�râre privind modificarea articolului 2 din HCL nr. 
7/19.01.2006 referitor la aprobarea pre�urilor pentru gigacalorie practicate 
de c�tre S.C. TERMLOC S.A. ROMAN; 

g) Referat privind modificarea anexei nr. 1 din HCL nr. 4/19.01.2006; 
h) Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2005; 
i) Diverse. 

 

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 9 puncte 
a fost dup� cum urmeaz�: 

- pct. 1 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� cu 16 voturi „pentru” 
�i 3 ab�ineri (dl. S. Cazan, dl. E. Lupu �i d-na E. Chi�imu�); 

- pct. 2 – avizat favorabil  
Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� aceste spa�ii ale S.C. Bosito sunt f�cute 

jum�tate pe trotuar, jum�tate pe spa�iile verzi de lâng� blocuri. „Dac� mai d�m 
voie s� se extind� aceste spa�ii, cred c� proprietarii din zon� nu vor mai fi de 
acord.” 

Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� precizeaz� c� sunt depuse documenta�iile 
complete, cu avizul de la Asocia�ia de Proprietari, cu acordul notarial al vecinilor. 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� exist� o plan�� la acest punct. 
D-na arhitect Ana-Maria Alexe afirm� c� extinderea va fi atât pe orizontal� 

cât �i pe vertical�. „Aceast� societate a f�cut lucruri frumoase, cum e cel din Pia�a 
Republicii. Având în vedere c� se dore�te o extindere pe vertical� trebuie �i o 
extindere pe orizontal� pentru a se putea desf��ura. Acolo se dore�te construirea 
unor spa�ii noi de factura celui din Pia�a Republicii.” 

Dl. consilier Marius Popescu întreab� de ce la aceste dou� concesiuni perioada 
este de 25 de ani �i celelalte extinderi de spa�ii sunt de 49 de ani. 

D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizeaz� c� extinderile pe 49 de ani sunt 
acolo unde sunt blocuri �i nu exist� posibilitatea recuper�rii terenurilor în cazul în 
care s-ar anula concesiunea. „Concesiunea pe 49 de ani o d�m acolo unde nu 
putem scrie << pe durat� existen�ei construc�iilor>>.” 

- pct. 2 – aprobat în forma ini�ial� cu 15 voturi „pentru”, 1 ab�inere (dl. N. 
Iftimie) �i 3 voturi împotriv� (dl. S. Cazan, dl. E. Lupu �i d-na E. 
Chi�imu�); 

- pct. 3 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� cu 14 voturi „pentru” 
�i 5 ab�ineri (dl. S. Cazan, dl. E. Lupu, E. Chi�imu�, dl. N. Iftimie �i dl. 
M. Popescu); 

D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizeaz� c� modificarea fa�adei este proiect 
realizat de proiectantul care a proiectat amenajarea Pietonalului. 
- pct. 4 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 

voturi; 
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- 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 favorabil  
Dl. consilier Sorin Cazan propune s� se acorde, dac� se poate, 50 de m.p. 

pentru ca peste un an, când intr�m în U.E.,  s� nu vin� din nou cu o extindere. 
Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� precizeaz� c� este vorba de un chio�c 

existent. 
- pct. 7 – aprobat în forma ini�ial� cu 18 voturi „pentru” �i o ab�inere (dl. 

M. Popescu); 
Dl. consilier Marius Popescu declar� c� este greu s� în�eleag� cum de a putut 

s� existe pe domeniul public o construc�ie �i nimeni s� nu se sesizeze c� acea 
construc�ie e ilegal�. 

D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizeaz� c� în anii '90-'91 serviciul urbanism 
a lucrat f�r� un act normativ. „Prima lege anulat� a fost legea sistematiz�rii. 
Primul act ap�rut a fost la sfâr�itul lui ' 91. Cu toate c� au fost �i procese �i 
amenzi iat� c� au r�mas. Acum va intra în legalitate �i va pl�ti ni�te taxe la 
Consiliul local.” 

- pct. 8 –  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 9 – avizat favorabil 
Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� precizeaz� c� durata este de 25 de ani �i nu de 

10 cum e prev�zut în proiect. 
Dl. consilier Mihail Florea întreab� de ce aici este cu 7,5 euro �i celelalte sunt 

cu 6 euro. 
D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizeaz� c� aici este o unitate de alimenta�ie 

public�.  
Dl. consilier Constantin Traciuc propune s� fie cu 6 euro/m.p. 
- pct. 9 – aprobat în unanimitate de voturi (18 voturi „pentru”) în 

urm�toarea form�: „Pia�a Roman Vod� nr. 1 / 250 m.p. / Extindere spa�iu 
comercial / S.C. Concetta / Direct� / 25 ani / 6,00 euro/m.p.” .  

D-na consilier Lenu�a Nu�a Chiriac nu a participat la vot. 
 

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 în unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul c) pe ordinea de zi - modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 111 din 
16.12.2004 referitor la aprobarea cuantumului taxei pentru utilizarea S�lii 
Polivalente din municipiul Roman - avizul comisiei de buget finan�e a fost 
favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu propune amendamentul : „1.500.000 lei /or� 
pentru grup alc�tuit din mai mult de 5 persoane.” 
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Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre cu amendamentul d-lui consilier 
Marius Popescu (1.500.000  lei – pentru grup alc�tuit din mai mult de 5 persoane) 
a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea schimb�rii destina�ii unui imobil – 
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 e) pe ordinea de zi - conferirea unui titlu de „Cet��ean de Onoare al 
Municipiului Roman” - avizul comisiei de cultur�, înv���mânt, s�n�tate �i culte a  
fost favorabil. 

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

Dl. consilier M. Popescu întreab� ce prevede acest titlu de cet��ean de onoare. 
Dl. secretar Gheorghe Carnariu declar� c� o diplom� �i suma de 1 milion de 

lei lunar. 
 

La punctul f) pe ordinea de zi - modificarea articolului 2 din HCL nr. 
7/19.01.2006 referitor la aprobarea pre�urilor pentru gigacalorie practicate de 
c�tre S.C. TERMLOC S.A. ROMAN - avizul comisiei de  buget finan�e a fost 
favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 18 voturi 
„pentru” �i 1 vot împotriv� (dl. N. Iftimie). 

 

La punctul g) pe ordinea de zi - Referat privind modificarea anexei nr. 1 din 
HCL nr. 4/19.01.2006 - avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizeaz� c� acest punct are leg�tur� cu cel 
aprobat anterior. 

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

 

La punctul i) pe ordinea de zi - Diverse: 
Dl. consilier Sorin Cazan solicit� s� se citeasc� o scrisoare a unui aleg�tor 

c�tre Consiliul Local. 
Dl. consilier Petre Bo�tin� d� citire acestei scrisori. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� acest domn, dl. Gheorghe Maftei, 

acum 4 ani, a fost premiat de Prim�ria Roman cu o sum� de bani �i i s-a dat o 
diplom� de excelen��.  

Dl. consilier Sorin Cazan solicit� o copie dup� sondajul de opinie f�cut de 
Prim�ria Roman împreun� cu rezultatele. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� este de acord. 
Dl. consilier Petre Bo�tin� declar� c� nu este de acord ca sumele care vor face 

oficiul închirierii de spa�ii din spital s� fac� oficiul unei alte utiliz�ri. „Ar fi bine 
ca acestea s� fie utilizate în interesul Spitalului.” 
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Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� s-a în�eles gre�it. „Dl. Arv�tescu a 
venit cu propunerea, care nu era adresat� Consiliului Local, ci parlamentarilor, ca 
ace�tia s� prevad� când vor vota legea, ca o parte din ace�ti bani s� intre în contul 
spitalului, pentru ca acesta s�-i foloseasc� pentru cump�rarea de aparatur�, 
repara�ii, etc.” 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca banii folosi�i la v�ruirea blocurilor s� fie 
da�i la spital. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� banii pentru v�ruirea blocurilor 
provin dintr-o tax� special� �i nu pot fi utiliza�i decât în scopul pentru care au fost 
încasa�i. 

 

La punctul h) pe ordinea de zi dl. primar Dan Ioan C�rpu�or prezint� raportul 
de activitate al Prim�riei municipiului Roman pe 2005. 

 

 
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� 


