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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 25.01.2007, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman; 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1308 / 18.01.2007. 
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 d-na consilier Elena Chiţimuş şi nemotivat dl. 
consilier Simion Stan.  

 
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Constantin Ghica care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local. 
 
Dl. preşedinte Constantin Ghica  supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare 

din 29.11.2006, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi. 
Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul verbal al şedinţei 

extraordinare din 07.12.2006 care este aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. 
M. Popescu – întrucât a lipsit la aceea şedinţă). 

 
În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, 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 închirierii prin licitaţie publică a unor 

locaţii pentru publicitate; 
d) Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru numirea în 

funcţie a unui director adjunct; 
e) Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren; 
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în  folosinţă gratuită a unui 

imobil; 
g) Proiect de hotărâre modificarea HCL nr. 117 din 29 noiembrie 2006 privind 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2007; 
h) Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de sprijin pentru locatarii 

blocului nr. 3 din str. Nicolae Titulescu municipiul Roman; 
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i) Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local Roman la 
înfiinţarea Societăţii Comerciale “WWE - Roman SRL “; 

j) Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea extinderii spaţiului cabinetului 
medical dr. Sorlescu Natalia şi dr. Paraschivescu Cristian şi concesiunea prin 
licitaţie publică a unui cabinet medical; 

k) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2003 pentru aprobarea       
Regulamentului de transport în regim taxi; 

 

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 
La primul punct de pe ordinea de zi - aprobarea concesionării unor terenuri pentru 

construcţii – cele 19 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 pentru 15 m.p.  
Dl. consilier Sorin Cazan propune ca acest spaţiu să nu fie pentru alimentaţie 
publică. 
 pct. 3 – aprobat cu 16 voturi „pentru”şi 3 abţineri (dl. E. Lupu, dl. P. Boştină şi 

dl. S. Cazan). 
 pct. 4 – avizat nefavorabil  - respins întrucât au fost 5 abţineri (dl. S. Cazan, dl. 

N. Iftimie, dl. G. Luncanu, dl. P. Boştină şi dl. M. Florea) şi 14 voturi 
„împotrivă”. 

 pct. 5 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi. 
 pct. 6 – avizat favorabil – aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. M. 

Popescu). 
 pct. 7 – avizat nefavorabil – respins – întrucât au fost  2 voturi „pentru” (dl. M. 

Florea şi dl. S. Cazan), 2 abţineri (dl. E. Lupu şi dl. M. Popescu) şi 15 voturi 
„împotrivă”. 

 pct. 8 – avizat favorabil – aprobat cu 17 voturi „pentru”şi 2 abţineri (dl. P. 
Boştină şi dl. C. Traciuc). 

 pct. 9 - avizat favorabil – aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. M. 
Florea). 

 pct. 10 - avizat favorabil – aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. M. 
Florea). 

 pct. 11 - avizat favorabil  - aprobat în unanimitate de voturi. 
 pct. 12 – avizat nefavorabil – respins întrucât au fost 3 voturi „pentru” (dl. E. 

Lupu, dl. S. Cazan şi dl. M. Florea), 5 abţineri (dl. M. Popescu, dl. N. Iftimie, 
dl. C. Traciuc, dl. P. Boştină şi dl. C. Ghica) şi 11 voturi „împotrivă”.   

 pct. 13 - avizat nefavorabil 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că în spital nu există un spaţiu care să 

respecte normele UE pentru a deservi bolnavii. „Sunt mai multe cererii ale unor 
investitori care vor să facă acolo astfel de fast-food.” 

Dl. consilier Dan Arvătescu declară că necesitatea este reală. „Este nevoie de aşa 
ceva. Aş avea o reţinere cu privire la accesul din stradă. Aş fi de acord cu poziţionarea 
în curte.” 

Dl. consilier Petre Boştină întreabă dacă pompierii au acces. 
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Dl. consilier Neculai Iftimie afirmă că acolo nu se respectă legislaţia din 
construcţii. 

Dl. consilier Vasile Mocanu declară că după licitaţie, câştigătorul va avea nevoie 
de avize, inclusiv de la pompieri. 

 pct. 13 – respins – întrucât au fost 4 voturi „pentru” şi 15 abţineri pentru 
varianta iniţială şi 6 voturi „pentru” şi 13 abţineri pentru varianta cu 
amendamentul d-lui consilier Dan Arvătescu. 

 pct. 14 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi. 
 pct. 15 – avizat nefavorabil  
Dl. consilier Constantin Traciuc declară că acum 5 ani au mai fost alocate două 

suprafeţe pentru locuinţe printr-un proiect în acel loc şi s-a renunţat.  
Dl. consilier Sorin Cazan afirmă că şi anul trecut s-au aprobat 5000 m.p. în acea 

zonă pentru service auto. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că s-au făcut studii geo şi s-a constatat că 

acolo sunt probleme cu apa care se înfiltrează, este o zonă inundabilă. „Ori investim 
noi câteva miliarde bune şi aducem terenul la nivel, ori îl scoatem la licitaţie iar 
câştigătorul să amenajeze zona şi apoi să construiască clădirea.” 

 pct. 15 - respins – întrucât au fost 9 voturi „pentru”, 4 abţineri şi 6 voturi 
„împotrivă”. 

 pct. 16 – avizat favorabil cu menţiunea de a se trece în caietul de sarcini şi 
obligaţia de a muta căminul. 

 pct. 16 - aprobat cu menţiunea comisiei cu 17 voturi „pentru”şi 2 abţineri (dl. P. 
Boştină şi dl. E. Lupu). 

 pct. 17 – avizat favorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru”şi 4 abţineri. 
 pct. 18 - avizat nefavorabil - respins întrucât au fost 4 voturi „pentru”, 2 abţineri 

şi 13 voturi „împotrivă”. 
 pct. 19 - avizat nefavorabil - respins întrucât au fost 12 voturi „împotrivă” şi 7 

abţineri. 
 
La punctul b) pe ordinea de zi - aprobarea unor documentaţii de urbanism - avizul 

comisiei urbanism a fost favorabil. 
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 
La punctul c) pe ordinea de zi - aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor 

locaţii pentru publicitate - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o 

abţinere (dl. S. Cazan întrucât doreşte să participe la licitaţie). 
 
La punctul d) pe ordinea de zi - acordarea avizului favorabil pentru numirea în 

funcţie a unui director adjunct - avizul comisiei de cultură, sănătate, învăţământ şi 
culte a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărârea a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul e) pe ordinea de zi - transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren - 

avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 
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Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 
La punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea transmiterii în  folosinţă gratuită a unui 

imobil - 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. 117 din 29 noiembrie 2006 

privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2007– avizul comisiei de buget finanţe a  
fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” 
şi 1 abţinere (dl. M. Popescu). 

 
La punctul h) pe ordinea de zi - stabilirea unor măsuri de sprijin pentru locatarii 

blocului nr. 3 din str. Nicolae Titulescu municipiul Roman - avizul comisiei de 
administraţie publică locală şi sport a  fost favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că cei din blocul 3 au o problemă deosebită 
care nu este din vina lor. „După nouă ani reuşim să-i mutăm pe aceşti oameni într-un 
bloc nou, până la terminarea lucrărilor. Este un mare disconfort pentru aceşti oameni, 
care majoritatea sunt peste 70 de ani.Vor fi scutiţi de plata impozitului, iar chiria 
lunară este modică.” 

Dl. consilier Sorin Cazan afirmă că apreciază pe iniţiatorul acestui proiect pentru că 
s-a gîndit la aceste persoane, să le scutească de plata impozitului pe clădire. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul i) pe ordinea de zi - aprobarea participării Consiliului Local Roman la 

înfiinţarea Societăţii Comerciale “WWE - Roman SRL “ – avizul comisiei de buget 
finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei de administraţie publică locală şi sport a fost 
favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan declară că s-a abţinut la comisie pentru că nu există nici o 
cerere scrisă din partea WWE România şi nici un răspuns din partea noastră. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că de-a lungul timpului foarte mulţi cetăţeni 
s-au debranşat de la sistemul centralizat de încălzire, ducând la închiderea sistemului. 
„Obligaţia noastră e să găsim o alternativă. De un an de zile, împreună cu dl. 
viceprimar suntem în discuţii cu WWE România. Este o firmă daneză, foarte 
puternică, care şi-a manifestat dorinţa de o construi la Roman, un nou sistem de 
încălzire pe bio-combustibil. Preţul gigacaloriei va fi la jumătate faţă de cel practicat 
în România.” 

Dl. viceprimar Neculai Stan declară că este o încercare de parteneriat, fără bani de 
consiliul local şi etapizat. „Primul lucru care îl vom cere va fi un studiu de fezabilitate 
care să arate cu ce preţ se va produce gigacaloria.” 

Dl. consilier Sorin Cazan îl contrazice pe dl. viceprimar, întrucât în art. 3 se 
prevede contribuţia consiliului local cu 30.000 lei, reprezentând 30% din capitalul 
social. 

Dl. viceprimar Neculai Stan declară că acei bani sunt pentru constituirea societăţii 
comerciale şi nu investitie. 
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 
„pentru”,  şi  1 abţinere (dl. S. Cazan). 

 
La punctul j) pe ordinea de zi - aprobarea aprobarea extinderii spaţiului cabinetului 

medical dr. Sorlescu Natalia şi dr. Paraschivescu Cristian şi concesiunea prin licitaţie 
publică a unui cabinet medical - avizul comisiei de urbanism a  fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei de 
administraţie publică locală şi sport a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 
La punctul k) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 49/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului de transport în regim taxi - avizul comisiei de administraţie publică 
locală şi sport a  fost nefavorabil, proiectul fiind amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

Dl. consilier Marius Popescu declară că a propus d-lui Dan Ailincăi ca la sfârşitul 
săptămânii să se întâlnească cu Asociaţia Taximetriştilor. „Am făcut unele modificări 
care vor constitui un viitor proiect de hotărâre”. 

 
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Ghica declară închise lucrările 

şedinţei.  
 
 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar, 
          Consilier,                                           Jurist Gheorghe CARNARIU 

        Ing. Constantin GHICA 


