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PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ROMAN  
Pia�a Roman-Vod� nr. 1 
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
Fax. 0233.741.604, E-mail: pmroman@csc.ro 
 

Serviciul public emitent: SECRETAR 
Nr. 2671 din 19.01.2006  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 19.01.2006, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 

 �edin�a a fost convocat� prin dispozi�ia Primarului nr. 55/16.01.2006; 
 �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 a 19 consilieri, 
lipsind motivat dl. consilier Constantin Ghica �i dl. consilier Sorin Cazan. 
 Dl. consilier Constantin Traciuc propune ca pre�edinte de �edin�� pe dl. 
consilier Vasile Mocanu. 
 În calitate de pre�edinte de �edin�� a fost desemnat în unanimitate de voturi dl. 
consilier Vasile Mocanu care declar� deschis� �edin�a extraordinar� a Consiliului 
Local Roman . 

 

 Dl. consilier Mihail Florea întreab� de ce este �edin�a extraordinar� �i nu 
ordinar� �i care este urgen�a acestei �edin�e. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� motivul este aprobarea bugetului 
pe anul 2006 precum �i hot�rârile legate de acesta, respectiv 5 din cele 7 proiecte. 

Dl. consilier Mihail Florea afirm� c� la punctul suplimentar adresa este din 18 
noiembrie iar noi discut�m abia ast�zi în �edin�� extraordinar�. 
 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu men�iunea de a 
se suplimenta cu punctul g) „Proiect de hot�râre privind  aprobarea pre�urilor pentru 
gigacalorie practicate de c�tre S.C. TERMLOC S.A. ROMAN”, dup� cum urmeaz�: 
  

a) Proiect de hot�râre privind modificarea HCL nr. 80/2005 privind stabilirea 
impozitelor �i taxelor locale pentru anul 2006; 

b) Proiect de hot�râre privind aprobarea ajust�rii tarifelor pentru concesion�ri, 
servicii �i taxe funerare practicate în cimitirul „Eternitatea” Roman. 

c) Proiect de hot�râre privind acordarea indemniza�iei de dispozitiv; 
d) Proiect de hot�râre privind aprobarea bugetului local pe anul 2006; 
e) Proiect de hot�râre privind modificarea Hot�rârii Consiliului Local nr. 

52/26.06.2003, privind aprobarea func�iilor publice, organigramei, statului 
de func�ii �i num�rului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului 
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Local al municipiului Roman �i serviciile publice subordonate + expunerea 
suplimentar� nr. 2622/19.01.2006; 

f) Proiect de hot�râre privind  aprobarea textului unui r�spuns cu privire la 
restructurarea S.C. GOSCOM  S. A. ROMAN; 

g) Proiect de hot�râre privind aprobarea pre�urilor pentru gigacalorie practicate 
de c�tre S.C. TERMLOC S.A. ROMAN; 

 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 18 voturi 
„pentru” �i 1 ab�inere (dl. M. Florea). 
 

La primul punctul de pe ordinea de zi - modificarea HCL nr. 80/2005 privind 
stabilirea impozitelor �i taxelor locale pentru anul 2006 – avizul comisiei de buget 
finan�e a fost favorabil. 

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

 

La punctul b) pe ordinea de zi - aprobarea ajust�rii tarifelor pentru concesion�ri, 
servicii �i taxe funerare practicate în cimitirul „Eternitatea” Roman - avizul comisiei 
de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Gabriel Luncanu precizeaz� c� fa�� de anul trecut cre�terea este de 
15%. 

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

 

La punctul c) pe ordinea de zi - acordarea indemniza�iei de dispozitiv - avizul 
comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. pre�edinte Vasile Mocanu precizeaz� c� aceast� indemniza�ie se va acorda 
începând cu luna ianuarie, de la bugetul local, precum �i c� unele prim�rii o acord� 
înc� din 2004. 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� cam cât reprezint� pentru bugetul local 
acordarea acestei indemniza�ii. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� 3 miliarde, iar dac� sc�dem orele 
suplimentare la care vom renun�a cam 1,5 miliarde. „În 2004 au fost suspendate toate 
sporurile în administra�ia public� local�, în condi�iile în care s-a cerut în mod expres 
ca func�ionarii publici s� fie la dispozi�ia cet��eanului. La dispozi�ia cet��eanului nu 
po�i fi decât dac� e�ti pl�tit. Aceast� indemniza�ie se aplic� la multe prim�rii din �ar�. 
În mod normal acest ordin al ministrului ar fi trebuit s� apar� pe site-ul ministerului, 
s� fie comunicat la toate prim�riile din �ar�. Nou� nu ni l-a comunicat. L-am g�sit la 
alte prim�rii, ne-am documentat �i este o chestiune perfect legal�.” 

Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre a fost 
aprobat cu 18 voturi „pentru” �i 1 ab�inere (dl. M. Popescu). 

 

La punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea bugetului local pe anul 2006 - avizul 
comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. pre�edinte Vasile Mocanu precizeaz� c� bugetul are o nou� structur�, în 
concordan�� cu ordinul MF 1954/2005. „Este mai bine eviden�iat fiind prev�zut pe 
mai multe coloane.” 
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Dl. consilier Marius Popescu declar� c� la coloana „cote de echilibrare” de la 
venituri totalul suma este de 1649 mii lei, iar la cheltuieli nu am g�sit decât 71 mii lei. 

Dl. director Mihai Plaii afirm� c� este o gre�eal� de redactare, diferen�a de 1578 
este trecut� eronat la coloana „Sume defalcate TVA en. termic�”. 

Dl. consilier Mihail Florea ridic� mai multe probleme (7): 
1. La venituri din valorificarea unor bunuri sunt prev�zute 23 de miliarde, iar noi 

am aprobat vânzarea de active pân� la concuren�a sumei de 15 miliarde. 
D-na director Gabriela Pisic� precizeaz� c� diferen�a este de la vânzarea 

cabinetelor medicale. 
2. Anul trecut la materiale pentru înv���mânt am alocat 32 de miliarde, iar anul 

asta 34 de miliarde. Eu a� fi alocat mai mul�i bani pentru înv���mânt. 
3. Anul trecut mai era un capitol – burse, iar anul acesta nu mai exist�. 
Dl. director Mihai Plaii afirm� c� este prins în clasifica�ia salarii. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� în afar� de cele 34 miliarde pentru �coli o 

s� g�sim înc� 5 miliarde care sunt prinse în alt capitol. 
Dl. director Mihai Plaii precizeaz� c� aceste sunt la cap. 69.02 Locuin�e servicii �i 

dezvoltare public�. 
4. La cap Asisten�� social� am prev�zut 2 miliarde, iar un coleg al nostru a 

afirmat la �edin�a trecut� c� va asigura alimentele pentru un an de zile la 
Cantina social�. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� acel coleg a „vândut blana ursului din 
p�dure”. „Acel investitor a venit la Prim�rie, a fost �i la cantina de ajutor social �i a 
v�zut c� se cheltuiesc 2 milioane pe zi.  Pentru c� a beneficiat de unele hot�râri 
privind schimburi de teren s-a oferit s� sponsorizeze un an cu produse de baz�: ulei, 
zah�r, etc. Este un pas înainte faptul c� un agent economic î�i arat� recuno�tin�a 
pentru un gest pe care Consiliul local l-a f�cut pentru el. �i d-na consilier Lenu�a 
Chiriac a f�cut o sumedenie de ac�iuni pentru Prim�rie, pentru echipa de handbal, 
pentru diverse activit��i ale ora�ului.” 

5. La salarii înso�itori au existat probleme cu salariul. Ei nu-�i luau 100%. Anul 
acest vor lua 100%? 

Dl. director Gabriel Ursu precizeaz� c� vor lua 70%. 
6. La cap. 69 – proiecte studii – ce s-a propus pentru anul acesta? 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� 1 miliard este pentru proiectarea 

parcului, se va termina sc�rile C �i D de la blocul M8”, vom termina blocul „NATO” 
�i s-ar putea s� ne aprobe „Vasile Lupu 2” care înseamn� 5 blocuri de apartamente. 

7. În afar� de canalizare Dezrobirii �i S�lcii nu am v�zut altceva. V-a�i gândit s� 
facem �i ceva parc�ri, chiar dac� nu sunt nominalizate? Unele parc�ri din ora� 
sunt deja concesionate. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� mai este proiectul cu gazul metan în 
B�lcescu. „Parc�rile nu sunt concesionate. P�rerea mea este c� pân� ne vom mai 
a�eza, s� st�m pe loc cu inventarea de noi taxe, pentru c� roma�canii sunt extrem de 
s�raci. Va trebui s� concesion�m rampa de gunoi. Va trebui s� instituim taxa de 
salubritate.” 

Dl. consilier Petre Bo�tin� declar� c� la cap. 66 (s�n�tate cre�e) Prim�ria nu a 
alocat nici un leu. 
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Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� sunt aloca�i la acest capitol 325 mii 
lei. 

Dl. consilier Petre Bo�tin� întreab� dac� �i Spitalul va beneficia de ace�ti bani. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� ace�ti bani sunt pentru cre�e. 
Dl. consilier Marius Popescu solicit� preciz�ri în leg�tur� cu suma de 650 mii lei 

de la capitolul 67.02 – sport. 
Dl. consilier Gabriel Luncanu declar� c� s-a alocat mai pu�in cu 500 milioane ca 

anul trecut. 
Dl. director Mihai Plaii afirm� c� sunt prev�zu�i pentru echipa de handbal. 
Dl. consilier Marius Popescu întreab� dac� sunt numai pentru handbal sau sunt �i 

pentru alte sporturi. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� pe lâng� handbal banii sunt �i pentru 

tenis �i box. 
Dl. consilier Dan Arv�tescu declar� c� în luna martie va ap�rea o ordonan�� cu 

privire la vânzarea spa�iilor din s�n�tate. „Cei de la comisia de s�n�tate trebuie s� 
facem un apel la cei care ne reprezint� în parlament ca în ordonan�� s� fie prev�zut ca 
o parte din bani s� se întoarc� la spitalul teritorial pentru dot�ri, repara�ii, etc.” 

Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre a fost 
aprobat cu 18 voturi „pentru” �i 1 ab�inere (dl. P. Bo�tin�). 

 

La punctul e) pe ordinea de zi - modificarea Hot�rârii Consiliului Local nr. 
52/26.06.2003, privind aprobarea func�iilor publice, organigramei, statului de func�ii 
�i num�rului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului 
Roman �i serviciile publice subordonate + expunerea suplimentar� nr. 
2622/19.01.2006 - avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea solicit� ca serviciul programe prognoze, în care 
lucreaz� 7 persoane s� prezinte la o viitoare �edin�� care este activitatea dumnealor �i 
cum se gândesc s� fac� ca noi, comunitatea, s� ob�inem �i al�i bani pe ni�te programe 
�i proiecte întocmite. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� la acest serviciu, pe programe nu 
lucreaz� decât 2 persoane. „Acestea au adus pân� acum 1.200.000 euro. Anul acesta 
se va implementa un proiect de 320.000 euro, câ�tigat anul trecut, care se refer� la 
înlocuirea conductelor de ap� pe 7 str�zi din Roman. Contribu�ia noastr� este de 10%. 
Aceste proiecte trebuiesc implementate, urm�rite 5 ani de zile. Aceasta este munca 
acestor 2 persoane. Munca acestor persoane este foarte complicat�.”  

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

 

La punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea textului unui r�spuns cu privire la 
restructurarea S.C. GOSCOM  S. A. ROMAN - avizul comisiei de administra�ie 
public� local� �i sport a fost favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� în urma controlului efectuat de doi 
inspectori de la Prefectur� s-a  încheiat un act de control ce nou� nu ne-a fost 
comunicat. „Ace�tia au considerat ca aceast� divizare s-a f�cut cu înc�lcarea unor 
acte normative. De la Prefectur� dosarul s-a dus la Poli�ie, iar de acolo la Tribunalul 
Jude�ean �i în final a ajuns la D.N.A. În pres� a ap�rut un articol care sus�inea c� prin 
aceast� divizare s-a fraudat statul cu un miliard de euro. Dac� hot�rârea cu divizarea 
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ar fi fost ilegal� primul care ar fi contestat aceast� hot�râre ar fi fost prefectul, iar 
judec�torul de la Camera de Comer� nu ar fi acceptat divizarea Goscom, pronun�ând 
hot�râre definitiv� �i irevocabil�. Acest r�spuns este redactat în totalitate de firma de 
avocatur� de la Bucure�ti care reprezint� Consiliul local.” 

Dl. consilier Mihail Florea afirm� c� nu va vota acest proiect de hot�râre, pentru 
c� niciodat� nu a votat divizarea societ��ii Goscom prin scoaterea din administrare a 
unor bunuri. „Niciodat� în Consiliul Local nu am votat schimbare denumirii societ��ii 
Goscom în Termloc.” 

Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre a fost 
aprobat cu 14 voturi „pentru”, 4 ab�ineri (dl. P. Bo�tin�, dl. N. Iftimie, dl. M. Popescu 
�i dl. E. Lupu) �i 1 vot „împotriv�” (dl. M.Florea). 

 

La punctul g) pe ordinea de zi (suplimentar) - 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 Marius Popescu declar� c� în expunere se precizeaz� c� SC Termloc 
SA Roman va furniza popula�iei în trimestrul I 2006 energia termic� în limitele 
subven�iei de 196.000 lei RON – respectiv 978Gcal. „Ce se întâmpl� dup� ce se 
termin� subven�ia ? ” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� SC Termloc SA Roman poate s� dea în 
continuare, dar noi nu putem s� d�m nici un ban în plus. 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� este legal ca aceast� hot�râre s� se aplice 
din ianuarie. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu r�spunde afirmativ. 
Dl. director Sergiu Porumb afirm� c� pentru a sus�ine c�ldura acestui ora� noi am 

cerut o subven�ie de 8 miliarde. „Am  primit doar un miliard o sut�. Dac� nu primim 
diferen�a de 7 miliarde, dup� 10 februarie se vor închide toate centralele.”  

Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre a fost 
aprobat cu 18 voturi „pentru” �i o ab�inere (dl. M. Popescu). 

 

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 


