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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat astăzi, 19.06.2006, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1739/14.06.2006; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu 
orele 1600. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 19 consilieri, 
lipsind motivat dl. consilier Sorin Cazan şi dl. consilier Iosif Mihoc. 
 Dl. consilier Marius Popescu propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier 
Mihail Florea. 
 În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat în unanimitate de voturi dl. 
consilier Mihail Florea 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 constatarea încetării de drept a unui mandat de 
consilier; 

b) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier; 
c) 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. 
 

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

 

La primul punct de pe ordinea de zi - constatarea încetării de drept a unui mandat 
de consilier – avizul comisiei de validare a fost favorabil. 

Nefiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
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La punctul b) de pe ordinea de zi - validarea unui mandat de consilier – avizul 
comisiei de validare a fost favorabil. 

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

D-na consilier Irina Ilie depune jurământul. 
Dl. preşedinte Mihail Florea o felicită pe d-na consilier Irina Ilie şi îi urează mult 

succes în activitatea de consilier. 
 

La punctul c) 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 urbanism a fost 
favorabil. 

Dl. consilier Vasile Mocanu declară că nu înţelege de ce nu s-a rezolvat această 
problemă de data trecută. „Deocamdată nu putem lăsa aceste bunuri la mâna oricui şi 
consider că aceste bunuri trebuie date spre administrare unei societăţi care ne 
aparţine, respectiv S.C. Acvaserv.” 

Dl. consilier Marius Popescu afirmă că activitatea de administrare a domeniului 
public se face având nişte obiective clare. „În momentul de faţă dăm în administrare 
unei societăţi bunuri publice fără a prevedea un statut de administrare. Le luăm în 
administrare că nu avem încotro. Acvaserv va prelua personalul de la Termloc ? Ceea 
ce prevede art. 3 consider că este o idee bună. Consider că mai trebuie introdus un 
nou articol în care să menţionăm explicit şi clar indicatorii de management pentru 
aceste două activităţi.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că restabilirea indicatorilor de management 
este atributul adunării generale a acţionarilor. „Până acum câteva luni cimitirul a fost 
dat în administrare Acvaserv-ului. L-am dat Termloc-ului pentru a-l ajuta. Unii din 
dvs. au văzut în Acvaserv un „duşman”. Aceste bunuri trebuie date în administrare 
Acvaserv-ului pentru că cel mai bine e să ştim că bunul nostru este pus la adăpost şi 
este administrat de o societate pe care o controlăm noi.” 

Dl. consilier Constantin Ghica afirmă că bunurile ce aparţin domeniului public 
trebuie recuperate. „Acvaserv are ca obiect de activitate administrarea acestor 
bunuri?” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor răspunde afirmativ. 
Dl. consilier Constantin Ghica întreabă dacă conducerea Acvaserv este de acord să 

preia aceste bunuri. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor răspunde afirmativ. 
Dl. consilier Vasile Mocanu declară că această conducere executivă este rezultatul 

consiliului de administraţie, care la rândul lui este controlat şi administrat de 
adunarea generală a acţionarilor. „Adunarea generală a acţionarilor este aici şi vă rog 
să o întrebaţi dacă este de acord să preia aceste bunuri. Dacă A.G.A. este de acord nu 
văd de ce conducerea Acvaserv nu ar fi.” 

Dl. consilier Constantin Ghica propune să fie supusă dezbaterii publice 
concesionarea serviciilor publice. 

Dl. consilier Marius Popescu întreabă dacă valorile din cataloagele mijloacelor 
fixe de la Termloc din data de 31.10.2004 mai sunt valabile. 
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Dl. viceprimar Neculai Stan declară că bunurile la a căror valoare a făcut referire 
dl. Popescu trebuie reinventariate. „Aceste bunuri au fost trecute la Termloc de la 
Goscom. Unele din ele au fost vândute. De aceea trebuie reinventariat tot 
patrimoniul. Aceasta este obligaţia lichidatorului.  

Dl. consilier Marius Popescu întreabă al cui este interesul. 
Dl. viceprimar Neculai Stan declară că interesul este al nostru. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că aici se stabilesc principii. „De această 

problemă se va ocupa comisia de la Acvaserv şi lichidatorul.” 
Dl. consilier Marius Popescu întreabă ce se va face dacă se vor constata diferenţe. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că aceste diferenţe trebui să fie motivate. 

„Dacă nu nu vor fi motivate se va acţiona în instanţă.” 
Dl.  preşedinte Mihail Florea afirmă că la vestita hotărâre 99 a existat o anexă care 

face parte integrantă din ea. „Mă gândeam că o voi găsi în mapă o anexă la această 
hotărâre care să cuprindă inventarierea domeniului public care se predă Acvaserv-
ului. Propun ca personalul angajat cu contract de muncă la societatea Termloc să fie 
preluat de societatea Acvaserv.” 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 
respins întrucât au fost 12 voturi „pentru” şi 7 abţineri (dl. M. Florea, dl. C. Traciuc, 
dl. N. Iftimie, dl. E. Lupu, dl. C. Ghica, dl. M. Popescu şi dl. P. Boştină). 

 
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Mihail Florea declară închise lucrările 

şedinţei. 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar, 
          Consilier,                                              Jurist Gheorghe CARNARIU  

         Ing. Mihail FLOREA 


