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Emitent: SECRETAR 
Nr. 100786 din 21.11.2006 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 21.11.2006, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3421/16.11.2006; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu orele 
1600. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 18 consilieri, lipsind 
motivat dl. consilier Dan Arvtescu, d-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac şi d-na 
consilier Elena Chiţimuş. 
 În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat dl. consilier Mihail Florea 
care declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman . 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea că  
punctul b) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru apă potabilă şi apă 
uzată practicate de către S.C. „ACVASERV” S.R.L. ROMAN” a fost retras de către 
iniţiator şi cu suplimentarea ordinii de zi cu punctele e) – „Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Local Roman în Comisia judeţeană 
privind incluziune socială”, f) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei 
cheltuieli din bugetul local” şi g) – „Proiect de hotărâre privind avizarea proiectelor 
planurilor de şcolarizare ale şcolilor şi liceelor din municipiul Roman, pentru anul de 
învăţământ 2007-2008” după cum urmează: 
 

a) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului 
Local Roman în vederea participării la şedinţa Adunării Generale a 
Acţionarilor S.C. TERMLOC S.A. Roman; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru apă potabilă şi apă 
uzată practicate de către S.C. „ACVASERV” S.R.L. ROMAN; 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului energiei termice furnizate de 
S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din municipiul 
Roman; 

d) Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru gigacalorie practicate 
de către S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN; 

e) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului 
Local Roman în Comisia judeţeană privind incluziune socială; 
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f) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul 
local; 

g) Proiect de hotărâre privind avizarea proiectelor planurilor de şcolarizare ale 
şcolilor şi liceelor din municipiul Roman, pentru anul de învăţământ 2007-
2008. 

 

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

 

La punctul a) de pe ordinea de zi - desemnarea reprezentantului legal al Consiliului 
Local Roman în vederea participării la şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. 
TERMLOC S.A. Roman – avizul comisiei de administraţie publică locală şi sport a 
fost favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu declară că A.G.A. şi-a terminat mandatul, iar acum 
este adunarea generală a creditorilor.  

Dl. secretar Gheorghe Carnariu afirmă că desemnarea se face pentru A.G.A. aşa 
fiind şi solicitarea lichidatorului. 

Dl. consilier Marius Popescu consideră că ar trebui retras mandatul celor cinci 
consilieri din A.G.A. 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 
aprobat cu 17 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. C. Ghica). 

 

La punctul b) de pe ordinea de zi - aprobarea preţurilor pentru apă potabilă şi apă 
uzată practicate de către S.C. „ACVASERV” S.R.L. ROMAN – dl. secretar Gheorghe 
Carnariu declară că acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator, 
urmând a se discuta într-o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul c) de pe ordinea de zi - aprobarea preţului energiei termice furnizate de 
S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din municipiul Roman – 
avizul comisiei de  buget finanţe a fost favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu declară că atunci când s-a organizat licitaţia nu făcea 
parte din consiliu local. „Creşterea preţului la gaze sau energie electrică poate modifica 
costul gigacaloriei. Nu văd în ce măsură reparaţiile pentru instalaţii şi elementele de 
înlocuire pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare I.S.C.I.R. ar putea intra în 
structurile de preţ ?” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că atunci când s-a aprobat preţul Gcal la 
A.N.R.S.C., în structura de cost au intrat şi aceste cheltuieli. 

Dl. consilier Marius Popescu declară că singurele lucruri care nu puteau fi 
prevăzute erau preţurile la gaz şi energie electrică. „Reparaţiile se fac în regie proprie 
şi intra în structura de preţ, structură cu care a câştigat licitaţia.” 

Dl. consilier Sorin Cazan afirmă că nu este precizat preţul vechi. „Unităţile şcolare 
cărora le este furnizată energie termică plătesc separat gazul metan ?” 

Dl. director Felician Ioniţă declară că atunci când s-a licitat în structura de cost  
intrau şi reparaţiile. „Ce se făcea atunci cu un milion, acum se face cu un milion + 
inflaţia. Mereu vom indexa elementul de cost. Atunci nu exista nici cota de 3%. Preţul 
vechi era 142. Contractul de gaz se încheie pe proprietar, nu pe cel care utilizează. O 
parte din gaz este utilizat de Georgala, iar o parte se duce la bucătărie şi este contorizat 
separat. Plata se face de şcoală. Pe factură apare în roşu ....” 
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Dl. preşedinte Mihail Florea afirmă că la început s-a organizat o licitaţie pentru 
anumite şcoli. „Ulterior, prin hotărâri succesive, am alipit şi alte şcoli. Cu acest mod 
eu nu sunt de acord. Dacă făceam licitaţie şi mai existau şi alte societăţi puteam face o 
comparaţie. De ce nu vine cineva de la  Georgala să-şi susţină punctul de vedere ?  Pe 
mine mă interesează să dau agent termic la şcoli cu un preţ cât mai mic. Există aviz 
A.N.R.S.C.?” 

Dl. director Felician Ioniţă declară că nu există aviz, dar există o prevedere în O.G. 
nr. 40 care permite ca atunci când sunt scumpiri de gaz să se intervină, prin hotărâri de 
consilii locale, iar apoi să se obţină avizul A.N.R.S.C. 

Dl. consilier Constantin Traciuc declară că se va abţine să voteze acest proiect 
întrucât formularul – „structura pe elemente de cheltuieli” nu este completat 
corespunzător. 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost respins 
întrucât au fost 18 abţineri şi 1 vot „împotrivă” (dl. M. Popescu). 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că există un contract de concesiune încheiat 
ca urmare a unei licitaţii publice deschisă. „Dacă firma, care este privată, ne dă în 
judecată şi A.N.R.S.C. avizează favorabil acest preţ, veţi răspunde material, veţi 
suporta diferenţa de preţ.” 

 

La punctul d) de pe ordinea de zi - aprobarea preţurilor pentru gigacalorie practicate 
de către S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN – avizul comisiei de buget finanţe a fost 
favorabil. 

Dl. preşedinte Mihail Florea afirmă că în 23 octombrie s-a aprobat o rectificare de 
buget, prin care s-a alocat suma de 3,7 miliarde societăţii Acvaserv pentru reparaţii 
curente furnizare energie termică pentru populaţie. „Dacă s-au folosit, cât s-a folosit şi 
pentru ce? Câţi locuitori vor beneficia de energie termică ? Dacă mărim preţul la 
energie nu ştiu dacă populaţia o să mai reziste.” 

Dl. director Eduard Corduneanu declară că acest preţ nu are legătură cu ceea ce 
plăteşte populaţia. „Pentru populaţie preţul este de 2.110.000. Acesta este preţul real, 
pentru care se cere subvenţie. La ora actuală sunt 300 de familii care beneficiază de 
servicii termice. Urmează să mai pornim 2 centrale, dar astea în funcţie de temperatura 
exterioară. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că din acei bani alocaţi pentru  reparaţii nu s-a 
folosit nici un ban. 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 
aprobat cu 11 voturi „pentru” şi 7 abţineri (dl. E. Lupu, dl. S. Cazan,  dl. C. Ghica, dl. 
P. Boştină, dl. M. Popescu, dl. C. Traciuc şi dl. D. Leoreanu). 

 

La punctul e) de pe ordinea de zi - desemnarea reprezentantului legal al Consiliului 
Local Roman în Comisia judeţeană privind incluziune socială – avizul comisiei de 
administraţie publică locală şi sport a fost favorabil. 

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

 

La punctul f) de pe ordinea de zi - aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul 
local – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 
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Dl. consilier Sorin Cazan declară că este de acord cu organizarea Orăşelului 
copiilor, dar consideră expunerea de motive ca fiind „cam subţire”. „Cum se vor 
cheltui cele 320 milioane alocate ?” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că anul trecut s-au alocat 300 milioane, iar 
anul acest 320 milioane. „Structura manifestării este aceeaşi. La ora aceasta nu ştim ce 
formaţie vom aduce. Toate şcolile vor participa la un concurs de costume. Tinerele 
talente ale municipiului Roman îşi vor etala calităţile pe scenă. Sperăm ca cei de la 
Şcoala de Muzică să participe şi ei.” 

Dl. consilier Simion Stan propune ca la această manifestare să participă şi formaţii 
de muzică lăutărească. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că este foarte bine că această etnie vrea să se 
implice în viaţa culturală a oraşului. 

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

 
La punctul g) de pe ordinea de zi - avizarea proiectelor planurilor de şcolarizare ale 

şcolilor şi liceelor din municipiul Roman, pentru anul de învăţământ 2007-2008 – 
avizul cultură, sănătate, învăţământ şi culte este favorabil. 

Dl. consilier Laurenţiu Leoreanu declară că acest proiect a apărut ca urmare a unei 
adrese a Inspectoratului şcolar că solicită ca şcolile până pe 24 noiembrie să înainteze 
proiectele ofertei educaţionale. 

Dl. consilier Dan Zaharia consideră că trebuie o coordonare la nivelul municipiului 
pentru ca şcolile să nu suprapună specializările. „Ar trebui să existe la nivelul 
municipiului Consiliul Şcolilor care să discute aceste probleme.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că această problemă se va rezolva anul viitor, 
odată cu descentralizarea. 

Dl. preşedinte Mihail Florea propune ca în hotărâre să se nominalizeze care sunt 
şcolile pentru care se acordă avizul. 

Dl. consilier Neculai Iftimie afirmă că la întocmirea unui plan de şcolarizare se ţine 
seama de baza materială şi de numărul de personal pe care îl are o unitate de 
învăţământ. 

Dl. consilier Dan Zaharia consideră că trebuie dat avizul pentru toate şcolile. 
Dl. secretar Gheoghe Carnariu declară această adresă a fost trimisă de inspectorat la 

toate şcolile şi liceele din oraş şi nu la Primărie. „A fost o întâmplare că s-a nimerit să 
fie şedinţă extraordinară.” 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, cu 
amendamentul d-lui Mihail Florea, a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” şi o abţinere 
(dl. S. Cazan). 

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

şedinţei. 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,         
         Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU     

             Mihail FLOREA 


