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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27.07.2006, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 2138 / 21.07.2006.
Şedinţa se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului local Roman, începând cu
orele 1600.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se înregistrează
prezenţa a 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Gabriel Luncanu şi dl. consilier
Petre Boştină.
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Traian Dimitriu care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
Dl. preşedinte Traian Dimitriu supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare
din 29.06.2006 care este aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. Cazan).
În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu menţiunea de a se
introduce pe ordinea de zi la punctul h) încă două subpuncte – „15.000 lei Sărbătoarea Berii” şi „7.500 lei - Festivalul Tradiţional al Romilor”, precum şi punctul
i) – „Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2006”, după cum
urmează:
a) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii;
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism;
c) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri;
d) Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 66 din 29.06.2006 privind
aprobarea închirierii unui spaţiu pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în
Agricultură Neamţ;
e) Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru numirea în
funcţie a unor directori adjuncţi;
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor proprietatea privată a
municipiului Roman ce pot fi vândute, potrivit prevederilor Legii nr. 236 din
09.06.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 110/2005 şi desemnarea
reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale ;
g) Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 52/2003 privind aprobarea
funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal

pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Roman şi serviciile
publice subordonate;
h) Proiect de hotărâre privind efectuare unor cheltuieli din bugetul local;
i) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2006.
Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. consilier Sorin Cazan propune propune să se ţină un moment de reculegere în
memoria d-lui director Şerbănescu Mircea.
Dl. preşedinte Traian Dimitriu declară că profesorul Şerbănescu a fost directorul
Clubului Sportiv, o persoană care a contribuit la ridicarea prestigiului oraşului şi a
arătat că şi în Roman sunt oameni cu calităţi deosebite care pot face faţă până la
nivelul olimpicilor români.
Se ţine un moment de reculegere.
La primul punct de pe ordinea de zi - aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii – cele 6 puncte au fost avizate şi votate după cum urmează:
- pct.1 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 2 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 3 – avizat favorabil
Dl. consilier Marius Popescu întreabă de ce este fără număr.
D-na arhitect Ana Maria Alexe precizează că acolo a fost o centrală termică.
Dl. consilier Constantin Traciuc declară că la coloana - scopul concesiunii – trebuie
trecut „amenajare parcare acoperită depozit produse farmaceutice” şi nu „extindere
depozit produse farmaceutice”.
Dl. consilier Marius Popescu întreabă dacă tariful va fi acelaşi.
Dl. consilier Constantin Traciuc declară că tariful este în funcţie de destinaţia
spaţiului.
- pct. 3 – aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. C. Cazan, d-na E.
Chiţimuş şi dl. C. Ghica).
- pct. 4 – avizat favorabil
Dl. consilier Alexandru Cocuţ precizează că durata este de 49 de ani şi nu de 10
ani. „Este o greşeală de redactare.”
Dl. consilier Sorin Cazan întreabă ce regim juridic a avut până acum.
D-na arhitect Ana Maria Alexe precizează că a fost în regim de închiriere.
Dl. consilier Marius Popescu întreabă dacă este vorba de o modificare a hotărârii
de anul trecut.
- pct. 4 – aprobat în unanimitate de voturi. D-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac nu
a participat la vot.
- pct. 5 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 6 – avizat nefavorabil – este spaţiu verde şi se reduce vizibilitatea în
intersecţie
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că şi acest chioşc are concesiune pe 49 de ani.
Dl consilier Constantin Traciuc consideră că extinderea nu este bine motivată.
- pct. 6 – respins - 15 voturi „împotrivă” şi 4 abţineri (dl. N. Iftimie, dl. S. Cazan,
dl. C. Traciuc şi dl. M. Florea)
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La punctul b) pe ordinea de zi - aprobarea unor documentaţii de urbanism - avizul
comisiei de urbanism a fost favorabil.
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o
abţinere (dl. C. Ghica).
La punctul c) pe ordinea de zi - aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri avizul comisiei urbanism a fost favorabil.
Dl. consilier Marius Popescu afirmă că în urmă cu doi ani a mai fost aprobat un
schimb în acea zonă.
D-na arhitect Ana Maria Alexe precizează că municipiul Roman a vândut 342 m.p.,
pe care cumpărătorii nu au cum să-i ia în posesie şi să-i folosească.
Nemaifiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” şi
o abţinere (dl. C. Ghica).
La punctul d) pe ordinea de zi - modificarea HCL nr. 66 din 29.06.2006 privind
aprobarea închirierii unui spaţiu pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură
Neamţ - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul e) pe ordinea de zi - acordarea avizului favorabil pentru numirea în
funcţie a unor directori adjuncţi - avizul comisiei de cultură, sănătate, învăţământ,
culte a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărârea a fost aprobat cu 18 voturi
„pentru” şi o abţinere (dl. D. Zaharia).
La punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea listei spaţiilor proprietatea privată a
municipiului Roman ce pot fi vândute, potrivit prevederilor Legii nr. 236 din
09.06.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 110/2005 şi desemnarea reprezentanţilor
consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale - avizul comisiei de
urbanism a fost favorabil.
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul g) pe ordinea de zi -modificarea HCL nr. 52/2003 privind aprobarea
funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru
aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Roman şi serviciile publice
subordonate - avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
Dl. consilier Marius Popescu întreabă dacă este Serviciul Public de Asistenţă
Socială sau Direcţia Publică de Asistenţă Socială.
D-ra Florentina Mihai precizează că este denumit serviciu dar are structură de
direcţie.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”
şi 4 abţineri (dl. C. Traciuc, dl. M. Florea, dl. C. Ghica şi dl. S. Cazan).
La punctul h) pe ordinea de zi - efectuare unor cheltuieli din bugetul local – atât
avizul comisiei de buget finanţe cât şi cel al comisiei de cultură, sănătate, învăţământ,
culte au fost favorabile.
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Dl. consilier Sorin Cazan doreşte să facă un amendament, respectiv, să se aloce de
la bugetul local 50 milioane, iar 50 milioane să fie din sponsorizări.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că dumnealor au cerut 150 milioane. „Propun
să alocăm de la bugetul local 100 milioane, iar 50 de milioane să-i strângă dl. Cazan
din sponsorizări de la agenţii economici”.
Dl consilier Constantin Traciuc declară că în alţi ani când se aproba sărbători de
acest fel se specifica şi cine răspunde din partea consiliului local.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că întotdeauna Primăria a organizat
aceste manifestări.
Dl consilier Constantin Traciuc solicită să fie cooptată şi formaţia de la Şcoala de
muzică.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că, din păcate, formaţia de la Şcoala de
muzică nu a dorit să vină. „În şase ani au fost prezenţi doar o dată.”
Dl. preşedinte Traian Dimitriu aminteşte că la acest punct mai sunt două subpuncte
suplimentare: alocarea a 15.000 lei pentru Sărbătoarea Berii şi alocarea a 7.500 lei
pentru Festivalul Tradiţional al Romilor.
Dl consilier Constantin Traciuc întreabă unde se va ţine Sărbătoarea Berii.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că sunt două locaţii: Ştrandul municipal
sau Parcul municipal.
Urmare a supunerii la vot, subpunctul privind alocarea din bugetul local a sumei de
10.000 lei pentru Festivalul Internaţional de Folclor „Ceahlăul” – ediţia XIII a fost
aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. S. Cazan, dl. M. Florea şi dl. E. Lupu).
Dl. consilier M. Florea declară că s-a abţinut întrucât dl. primar a făcut un
amendament, iar acesta nu a fost supus la vot.
Urmare a supunerii la vot, subpunctul privind alocarea din bugetul local a sumei de
15.000 lei pentru organizarea ediţiei 2006 a Sărbătorii Berii a fost aprobat cu 16 voturi
„pentru”, 2 abţineri (d-na E. Chiţimuş şi dl. E. Lupu) şi 1 vot „împotrivă” (dl. S.
Cazan).
Referitor la al treilea subpunct dl. consilier Sorin Cazan propune ca această
manifestare să se numească Festivalul Minorităţilor din Roman.
Dl. consilier Simion Stan declară că acest festival este la a patra ediţie şi are
aprobarea atât a Consiliului Judeţean, cât şi al Guvernului României.
Urmare a supunerii la vot, subpunctul privind alocarea din bugetul local a sumei de
7.500 lei pentru Festivalul Tradiţional al Romilor” – ediţia 2006 a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul i) pe ordinea de zi - modificarea bugetului local pe anul 2006 - avizul
comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost în unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Traian Dimitriu declară închise lucrările
şedinţei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Prof. Traian DIMITRIU

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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