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Emitent: SECRETAR 
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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 02.02.2007, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2630/29.01.2007; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu orele 
1200. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri, lipsind 
motivat dl. consilier Sorin Cazan, dl. consilier Eusebiu Lupu, d-na consilier Elena 
Chiţimuş şi nemotivat dl. consilier Simion Stan. 
 În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat dl. consilier Constantin 
Ghica care declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman şi 
precizează că la această şedinţă participă dl. senator Ioan Chelaru şi dl. vicepreşedinte 
al Consiliului judeţean Neamţ – dl. Romică Rotaru. 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu menţiunea de a 
se suplimenta ordinea de zi cu punctul b) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea 
întocmirii unui studiu de fezabilitate – „Centru Expoziţional Moldova Nord Est”, după 
cum urmează: 
 

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 
2007 şi aprobarea utilizării fondului de rulment; 

 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate – 
„Centru Expoziţional Moldova Nord Est”; 

 

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

 

La punctul a) de pe ordinea de zi - aprobarea bugetului general consolidat pe anul 
2007 şi aprobarea utilizării fondului de rulment – avizul comisiei de buget finanţe a 
fost favorabil. 

Dl. preşedinte Constantin Ghica propune ca la lista investiţiilor fond de rulment, la 
poziţia 23, să se completeze cu refacere canalizare str. Tirului. 

Dl. consilier Vasile Mocanu propune să se completeze şi cu str. Dimtrie Cantemir 
pentru că acolo canalizarea este din 1923, iar pe o porţiune de stradă – 140 m - nu 
funcţionează deloc canalizarea. 
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Dl. consilier Constantin Traciuc declară că la anexa 11, poziţia 14 - str. Aprodu 
Arbore între str. Miron Costin şi „Lipoveni” nu există canalizare. „Propun ca înainte 
de asfaltare să se facă canalizarea, deci să se treacă în anexă inclusiv canalizare.” 

Dl. preşedinte Constantin Ghica precizează că acest proiect a fost supus dezbaterii 
publice şi nu a fost nici o sesizare.  

Dl. consilier Mihail Florea propune, ca urmare a solicitării unor cetăţeni, să se 
refacă canalizarea din str. Victor Hugo. 

Dl. viceprimar Neculai Stan propune să se completeze lista studiilor de fezabilitate 
şi cu Studiul privind Strategia Energetică a municipiului Roman.  

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că Romanul este printre puţinele oraşe care a 
comandat strategia energetică, precum şi strategia de dezvoltare durabilă. „Strategia de 
dezvoltare durabilă va fi gata în mai, iar strategia energetică sperăm să o avem în 
aprilie. Din acel moment toate bugetele şi toate acţiunile pe care le vom întreprinde se 
vor baza pe concluziile din aceste două strategii. Ceea ce ne doare cel mai mult este 
strategia energetică.” 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu 
amendamentele de mai sus (refacere canalizare str. Tirului, refacere canalizare str. 
Dimtrie Cantemir, canalizare str. Aprodu Arbore, refacere canalizare str. Victor Hugo 
şi studiu strategia energetică) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul b) de pe ordinea de zi - aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate – 
„Centru Expoziţional Moldova Nord Est”– avizul comisiei de urbanism a fost 
favorabil. 

D-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac declară că ideea acestui complex expoziţional 
are ca scop dezvoltarea afacerilor în oraşul Roman şi creşterea economică a oraşului. 
„Doresc sprijinul dvs. deocamdată doar pentru alocarea acestui teren şi aprobarea unui 
studiu de fezabilitate. Acest proiect se bazează pe apariţia acelor fonduri structurale în 
care cofinanţarea Primăriei va fi de 2%. Terenul va rămâne proprietatea Primăriei, iar 
complexul va fi proprietatea Primăriei. Aş dori ca acest complex să fie manageriat de o 
firmă de specialitate. Vor veni bani la bugetul local atît din exploatarea acestui 
complex, cât şi din taxe şi impozite. Studiul de fezabilitate nu implică numai 
proiectarea lui, ci implică şi promovare, management, audit, obţinerea banilor pentru 
finanţare, etc.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că această idee este foarte bună deoarece vor 
veni şi expune produse firme pentru întreaga Moldovă. „Vom putea promova societăţi 
comerciale din ţară şi străinătate mai ales pentru zona Moldovei. Banii care vor veni la 
bugetul local vor fi foarte mulţi. Sunt mulţi paşi de făcut. Astăzi, prin acest proiect de 
hotărâre facem primul pas. Va fi o transparenţă totală, totul se va face prin licitaţie 
publică.” 

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

 

Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Constantin Ghica declară închise lucrările 
şedinţei. 

 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,         
         Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU     

       Ing. Constantin GHICA 


