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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat astăzi, 08.05.2006, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1410/03.05.2006; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu 
orele 1200. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 16 consilieri, 
lipsind motivat dl. consilier Sorin Cazan, dl. consilier Dan Arvătescu, dl. consilier 
Laurenţiu Leoreanu, dl. consilier Gabriel Luncanu şi dl. consilier Constantin Ghica. 
 Dl. consilier Neculai Iftimie propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier 
Constantin Traciuc. 
 În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat în unanimitate de voturi dl. 
consilier Constantin Traciuc care declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Roman . 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a 
suplimenta ordinea de zi cu punctele c) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea  
modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 106 / 14.11.2005” şi d) – 
„Proiect de hotărâre privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul local”, după cum 
urmează: 
  

a) Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru numirea în 
funcţie a unor directori şi directori adjuncţi la unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Roman. 

b) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25/23.02.2006 privind 
desemnarea unei persoane care să reprezinte interesele Consiliului Local în 
dosarul 26/CF/2006, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ. 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării şi completării Hotărârii 
Consiliului Local nr. 106 / 14.11.2005. 

d) Proiect de hotărâre privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul local. 
 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
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La punctul a) de pe ordinea de zi - acordarea avizului favorabil pentru numirea în 
funcţie a unor directori şi directori adjuncţi la unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Roman – avizul comisiei de cultură, sănătate, învăţământ şi 
culte a fost favorabil. 

Dl. consilier Dan Zaharia declară că va vota împotriva acestui proiect întrucât 
aceste posturi au fost vacantate ca urmare a demiterii unor directori. 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 
aprobat cu  voturi 13 „pentru”, o abţinere şi 1 vot „împotrivă” (dl. D. Zaharia). Dl. 
consilier N. Iftimie nu a participat la vot. 

 

La punctul b) de pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 25/23.02.2006 privind 
desemnarea unei persoane care să reprezinte interesele Consiliului Local în dosarul 
26/CF/2006, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ – avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu întreabă dacă există diferenţe între interesele 
Consiliului local Roman şi interesele municipiului Roman. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că este o chestiune de formă. „Instanţa 
solicită ca dl. consilier ce a fost desemnat să reprezinte interesele Consiliului local 
Roman să reprezinte şi interesele municipiului Roman. Procesul are termen mâine, 
acesta fiind motivul convocării acestei şedinţe.” 

D-na consilier juridic Camelia Rusu declară că nu este nici o contrarietate de 
interese între Consiliul local Roman şi municipiul Roman. „Aceasta este practica 
Curţii de Apel Bacău. S-a solicitat în mod expres acest lucru şi este consemnat în 
încheierea de şedinţă. Atât Consiliul local Roman cât şi municipiul Roman au aceeaşi 
calitate, respectiv, reclamant-creditor. 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 
La punctul c) de pe ordinea de zi - aprobarea  modificării şi completării Hotărârii 

Consiliului Local nr. 106 / 14.11.2005 – avizul comisiei de buget finanţe a fost 
favorabil cu amendamentul ca indemnizaţia acordată comisiei de vânzare să fie în 
cuantum de 1% şi să fie donată Centrului de Îngrijire a Bolnavilor Somatici Roman. 

Dl. consilier Mihail Florea declară că faţă de suma de 15 miliarde pentru care am 
fost mandataţi să vindem terenuri au fost făcute nişte cheltuieli. „Mi se pare exagerat 
de mare suma care a fost alocată pentru evaluarea terenurilor. Având în vedere 
amendamentul comisiei de buget finanţe precum şi faptul că sunt membru al comisiei 
de vânzare, propun votarea acestui proiect pe articole.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că Primăria nu este subordonată 
Consiliului local ci are doar obligaţia să pună în executare hotărârile acestuia. „Dacă 
evaluarea este mare sau mică, este problema noastră şi nu a dumnevoastră. Consiliul 
local nu este societate comercială care să pună adaos, 5% este adaos.” 

Dl. viceprimar Neculai Stan declară că, motivat de faptul că sumele rezultate din 
vânzare nu pot cădea exact pe valoarea de 1.500.000 lei, s-a instituit acest 5% care 
reprezintă marja. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că dacă aceasta este explicaţia pentru cei 5% 
atunci treaba este corectă. 
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Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – varianta 
comisiei de buget finanţe - a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. M. 
Popescu). Dl. consilier Mihail Florea nu a participat la vot. 

 
La punctul d) de pe ordinea de zi - efectuarea unei cheltuieli din bugetul local – 

avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că acest proiect a fost propus ca urmare a 

solicitării scrise a Prefecturii Judeţului Neamţ. 
D-na Flora Ordean precizează că acest tânăr se numeşte Ionuţ Andrei Andrici şi 

este din Roman, bunicii fiind din Tămăşeni. 
Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate de voturi. 
 
 
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Constantin Traciuc declară închise 

lucrările şedinţei. 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar, 
          Consilier,                                              Jurist Gheorghe CARNARIU  

      Ing. Constantin TRACIUC 


