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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat astăzi, 10.04.2006, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1195/06.04.2006; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu 
orele 1200. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 14 consilieri, 
lipsind motivat d-na consilier Elena Chiţimuş, dl. consilier Sorin Cazan, dl. consilier 
Mihail Florea, dl. consilier Eusebiu Lupu, dl. Vasile Mocanu, dl. consilier Constantin 
Traciuc şi dl. consilier Dan Zaharia. 
 Dl. consilier Gabriel Luncanu propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier 
Dan Gabriel Arvătescu. 
 În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat în unanimitate de voturi dl. 
consilier Dan Gabriel Arvătescu care declară deschisă şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local Roman . 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum 
urmează: 
  

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de finanţare în 
vederea realizării  “Planului de modernizare a Parcului Municipal Roman” 

 

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

La punctul de pe ordinea de zi - aprobarea încheierii contractului de finanţare în 
vederea realizării  “Planului de modernizare a Parcului Municipal Roman” – avizul 
comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. director Dan Felician Ioniţă prezintă o istoricul parcului municipal, rezultatele 
cartografierii stării de sănătate a arborilor, precum şi proiectul ce se doreşte a se 
realiza, proiect ce a fost prezentat în detaliu în şedinţa din 27 octombrie 2005. 

Dl. consilier Marius Popescu declară că in expunerea de motive nu există o 
scrisoare de intenţie a finanţatorului. „Având în vedere că această finanţare se întinde 
pe o perioadă de trei ani, ce garanţii de finanţare are Consiliul local?”  
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Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că dacă finanţatorul se va opri într-o anumită 
etapă, atunci clauzele acestui contract de finanţare pică. „Nu se va mai păstra 
denumirea, nu se mai păstrează treaba cu beneficiul care să intre în fondurile 
pensionarilor, nu se mai păstrează treaba cu interzicerea băuturilor alcoolice.” 

D-l preşedinte Dan Gabriel Arvătescu precizează că în contract la punctul 5.1.b 
este prevăzută această situaţie. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că în orice situaţie Consiliul local are numai 
de câştigat. „Un romaşcan – Sorin Ovidiu Vîntu – vrea să doneze de fapt, să finanţeze 
comunitatea locală cu aproximativ 5 milioane euro, punând următoarele condiţii: 
parcul să poarte numele mamei sale – Eugenia Vîntu, beneficiile acestei investiţii să 
intre într-un cont ce va fi folosit de pensionarii din municipiul Roman şi să nu se 
consume în parc băuturi alcoolice. „ 

Dl. consilier Marius Popescu precizează că este vorba totuşi de domeniul public. 
„Până în momentul de faţă nu există o sumă fixă pentru finanţare. Există din parte 
finanţatorului o marjă de finanţare sau finanţarea este exclusivă la cât vom ajunge noi 
la concluzia că înseamnă costul pentru realizarea obiectivelor conform hotărârii pe 
care am dat-o.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că Sorin Ovidiu Vîntu vrea să investească nu 
până la incidenţa sumei de 5 milioane euro. „ Atât am estimat noi că va costa această 
lucrare. Preţul va cel pe care îl va spune în final proiectantul. Modernizarea se va face 
în totalitate pe banii lui.” 

Dl. consilier Marius Popescu declară că parcul îşi păstrează ideea de loc public. 
„În sarcina cui va intra administrarea parcului?” 

D-l preşedinte Dan Gabriel Arvătescu precizează că răspunsul este la punctul 4.2. 
din contract - << Acest obiectiv este şi va rămâne proprietatea publică a municipiului 
Roman, asupra sa beneficiarul, respectiv Consiliul local având drept de 
administrare.>>” 

Dl. consilier Marius Popescu declară că la punctul 4.2 ultimul alineat se 
stipulează: << să vireze profitul realizat din exploatarea investiţiei (după finalizarea 
finanţării şi realizarea modernizării la obiectivul Parc Municipal Roman) într-un cont 
special, al Asociaţiilor de Pensionari>>. „Noi suntem instituţie publică, iar instituţiile 
publice nu realizează profituri, ci venituri. Cine anume va administra acest cont de 
profituri şi în folosul cărei asociaţii de pensionari, întrucât pensionarii se pot asocia 
într-un număr variat de asociaţii?  

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că în Roman există mai multe asociaţii 
de pensionari. „Propunerea mea este ca aceşti bani să fie trecuţi într-un cont pe care 
beneficiarul, respectiv Consiliul local îl va indica şi îl va repartiza către toate 
asociaţiile de pensionari.” 

Dl. consilier Constantin Ghica afirmă că salută acest investitor care s-a hotărât să 
investească o sumă mare în municipiul Roman şi declară că această investiţie va crea 
peste o sută de locuri de muncă.  

Dl. consilier Marius Popescu propune ca beneficiarul să asigure o transparenţă 
totală a beneficiilor realizate din exploatarea investiţiei, iar destinaţia totală a acestor 
fonduri să fie către asociaţiile de pensionari din municipiul Roman şi va fi votată în 
fiecare an de Consiliul local prin modificare de buget. 
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Dl. consilier Traian Dimitriu propune ca profitul realizat să intre în veniturile 
Primăriei, într-un capitol special din buget , iar destinaţia să fie stabilită în şedinţă de 
consiliu. 

D-l preşedinte Dan Gabriel Arvătescu declară că s-a înţeles despre ce e vorba, iar 
forma juridică o va face aparatul juridic al Primăriei în lumina celor stabilite aici. 

Dl. consilier Petre Boştină declară că gestul este cât se poate de nobil de a face 
ceva pentru municipiul Roman.. „Cu ce operează conştiinţa mea este altceva. Zona de 
unde vin aceşti bani. Sunt tentat să asociez numele Sorin Ovidiu Vîntu cu Fondul 
Naţional de Investiţii, o zonă unde de-a lungul timpului au curs lacrimi. Aş vrea să 
stau de vorbă cu un perdant al F.N.I.-ului să văd ce ar putea să spună de acest proiect. 

 
Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - cu 

amendamentele formulate de dl. primar, dl. consilier M. Popescu, dl. consilier T. 
Dimitriu şi menţiunea d-lui D. Arvătescu - a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” şi o 
abţinere (dl. P. Boştină). 

 
 

 
 

Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Dan Gabriel Arvătescu declară închise 
lucrările şedinţei. 

 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar, 
          Consilier,                                              Jurist Gheorghe CARNARIU  

     Dr. Dan Gabriel ARVĂTESCU 


