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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat astăzi, 13.06.2006, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1640/08.06.2006; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu 
orele 1400. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri, 
lipsind motivat dl. consilier Dan Arvătescu, d-ra consilier Ligia Ionescu, dl. consilier 
Simion Stan şi dl. consilier Constantin Traciuc. 
 Dl. consilier Vasile Mocanu propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier 
Alexandru Cocuţ. 
 În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat în unanimitate de voturi dl. 
consilier Alexandru Cocuţ care declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Roman . 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a 
se suplimenta ordinea de zi cu punctele b) şi c), după cum urmează: 
  

a) Proiect de hotărâre privind trecerea  bunurilor proprietate publică ale 
Municipiului Roman, din administrarea S.C TERMLOC S.A. Roman, în 
faliment, în administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman; 

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

c) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2006. 
 

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

 
La punctul a) de pe ordinea de zi - trecerea  bunurilor proprietate publică ale 

Municipiului Roman, din administrarea S.C TERMLOC S.A. Roman, în faliment, în 
administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman – avizul comisiei de buget finanţe a 
fost favorabil. 
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Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizează că după adoptarea acestui proiect dl. 
primar prin dispoziţie va numi o comisie care va întocmi un inventar al acestor 
bunuri. 

Dl. consilier Constantin Ghica declară că a solicitat ca acest punct să fie avizat şi 
de comisia juridică. „Încheierea de şedinţă din 14 este definitivă şi executorie?” 

D-na consilier Camelia Rusu afirmă că aceasta este o încheiere de şedinţă care se 
poate ataca odată cu fondul. „În speţa de faţă a fost deja un termen de control. Practic, 
de la acea dată Termloc-ul este în imposibilitate de a mai administra bunuri, fiindcă 
este dizolvată. Toate bunurile au fost predate lichidatorului judiciar.” 

Dl. consilier Constantin Ghica propune ca aceste bunuri să fie administrate de un 
serviciu din aparatul propriu al primăriei. 

Dl. consilier Mihail Florea declară că este o hotărâre foarte importantă cea care 
trebuie luată astăzi. „Atunci când s-a făcut divizarea societăţii Goscom nu exista nici 
un document de la primărie pentru înfiinţarea unei societăţi care se numeşte S.C. 
Acvaserv S.R.L. şi care vrem azi să-i dăm în administrare aceste bunuri. Şi atunci şi 
astăzi  solicit inventarul acestor bunuri. Propun ca dl. primar să facă acea comisie la 
care făcea referire dl. secretar, să inventarieze aceste bunuri şi astăzi să dăm un vot 
negativ acestui proiect. Sunt de acord cu dl. Ghica ca să dăm aceste bunuri în 
administrarea unui serviciu public a primăriei.” 

Dl. consilier Vasile Mocanu declară că la timpul respectiv s-a procedat corect. „S-
a propus ca societatea Goscom să se divizeze în două societăţi. Era atributul 
consiliilor de administraţie ale celor două societăţi să facă un protocol de divizare şi 
de repartiţie a patrimoniului Goscom. Acest lucru s-a dus la îndeplinire pentru că cele 
două societăţi au funcţionat şi au avut un patrimoniu. Nu este atributul consiliului 
local să facă acest inventar. Acest inventar, pentru că şi-a asumat administrarea şi a 
dizolvat societatea şi a ridicat dreptul de administrare al conducerii, revine 
lichidatorului. Aceste bunuri pentru că sunt de interes public şi pentru că ele nu pot fi 
lăsate la îndemâna oricui, trebuiesc predate unei societăţi care administrează tot 
domeniul public şi la care consiliul local este acţionar unic. Deci e vorba de 
societatea Acvaserv.” 

Dl. consilier Traian Dimitriu întreabă dacă acum se aprobă ce se cere, cum va fi 
catalogată această intervenţie. 

D-na consilier Camelia Rusu afirmă că aceasta este o situaţie mai deosebită. 
„Această societate administrează bunuri ce aparţin domeniului public al autorităţii 
publice locale, iar acesta este atributul autorităţii publice locale.” 

Dl. consilier Marius Popescu declară că acum doi ani s-a făcut divizarea pentru a 
avea un management divizat şi mai eficient. „După doi ani de zile, din punct de 
vedere al administrării, aducem lucrurile în acelaşi loc. Lucrurile de la Termloc sunt 
termia, fondul locativ şi cimitirul. Noi trebuie să avem o societate care să 
administreze fondul locativ, iar această nu poate fi Acvaserv care prestează servicii 
de apă canal. Trebuie să luăm la consiliul local aceste bunuri şi să constituim două 
societăţi: Termia şi Fondul locativ.” 

Dl. consilier Gabriel Luncanu întreabă dacă există resurse financiare, logistice şi 
umane pentru a prelua aceste bunuri. 

Dl. director Mihai Plaii declară că bugetul a fost aprobat în consiliul local şi nu 
sunt prevăzute fonduri pentru aşa ceva. 
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Dl. director Gabriel Ursu afirmă că posturile sunt blocate şi nu pot fi făcute 
angajări până la sfârşitul anului. 

Dl. consilier Mihail Florea propune să nu se încarce Acvaserv cu administrarea 
acestor bunuri. „Să facem două societăţi, una de termie şi una de fond locativ.” 

Dl. consilier Marius Popescu declară că se va abţine de a vota această hotărâre. „În 
urmă cu doi ani am plecat de la o societate care administra bunuri de interes public şi 
după doi ani de zile ajungem ca o societate de interes public să administreze toate 
bunurile care erau la Goscom, dar în plus am scăpat de datorii şi am băgat o societate 
în faliment.”  

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că încetul cu încetul primăria se va 
ocupa doar cu activitatea care este în primărie. „Vom concesiona apa, vom 
concesiona serviciul de salubritate şi nu vom mai avea nici un fel de unitate în 
subordinea noastră. Pentru a putea lua la noi aceste bunuri, până le concesionăm, 
trebuie sedii, spaţii, conduceri, bani în plus., lucruri pe care nu le avem la ora 
aceasta.” 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 
respins întrucât au fost 6 voturi „pentru” şi 8 abţineri (d-na E. Chiţimuş, dl. C. Ghica, 
dl. E. Lupu, dl. M. Florea, dl. M. Popescu, dl. P. Boştină, dl. N. Iftimie, dl. S. Cazan). 

 
La punctul b) 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. 

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

 
La punctul a) de pe ordinea de zi - modificarea bugetului local pe anul 2006 – 

avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 
Dl. consilier Marius Popescu întreabă dacă se cheltuiesc acum 50 mii lei, vor mai 

ajunge banii în trimestrul următor. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că se va căuta o soluţie pentru o 

suplimentare de aproximativ 2 miliarde de lei. 
Dl. consilier Sorin Cazan declară că primăria nu are fonduri. „Dacă mai aprobăm 

2 miliarde de lei putem pleca acasa.” 
Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate de voturi. 
 
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Alexandru Cocuţ declară închise 

lucrările şedinţei. 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar, 
          Consilier,                                              Jurist Gheorghe CARNARIU  

        Ing. Alexandru COCUŢ 


