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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 30.03.2007, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 5098 / 23.03.2007.
Şedinţa se desfăşoară în sala de conferinţe a Hotelului Roman, începând cu orele
00
16 .
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se înregistrează
prezenţa a 17 consilieri, lipsind motivat d-ra consilier Ligia Ionescu, dl. consilier
Alexandru Cocuţ, dl. consilier Dan Zaharia 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 28.02.2007, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul verbal al şedinţei
extraordinare din 14.03.2007.
Dl. consilier Gabriel Luncanu solicită ca la punctul b) – Proiect de hotărâre privind
aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local – să se menţioneze în procesul
verbal al şedinţei discuţiile integral, conform înregistrării audio.
Urmare a supunerii la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de
14.03.2007 – cu amendamentul d-lui consilier Gabriel Luncanu a fost aprobat cu 16
voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. consilier Mihail Florea).
Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul verbal al şedinţei
extraordinare din 20.03.2007 care este aprobat în unanimitate de voturi.
În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se
suplimenta ordinea de zi cu punctul k) - Proiect de hotărâre privind transmiterea unui
imobil în administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman, după cum urmează:
a) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii;
b) Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr.
9/25.01.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local Roman la
înfiinţarea Societăţii Comerciale „WWE – Roman S.R.L.”;

c) Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de sprijin pentru persoanele
evacuate ca urmare a aplicării legilor de restituire;
d) Proiect de hotărâre privind aprobarea traseelor pe care se interzice efectuarea
practicii conducerii autovehiculelor în vederea obţinerii permisului de
conducere;
e) Proiect de hotărâre privind gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul
Roman;
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local;
g) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
52/26.06.2003, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de
funcţii şi numărului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al
muncipiului Roman şi serviciile publice subordonate;
h) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor studii de fezabilitate şi proiecte;
i) Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniu public în
domeniul privat al municipiului Roman şi administrarea Consiliului Local
Roman precum şi casarea acestuia;
j) Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui Operator Regional pentru furnizarea
Serviciului Public Local de Apă şi Canalizare/ afilierea la Operatorul Regional
înfiinţat de Consiliul Judeţean Neamţ;
k) Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil în administrarea S.C.
Acvaserv S.R.L. Roman;
l) Raport de activitate pe anul 2006.
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 2 anexe au fost avizate şi votate după cum urmează:
Anexa nr. 1:
• pct. 1 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi.
• pct. 2 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi.
• pct. 3 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi.
• pct. 4 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi.
• pct. 5 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi cu condiţia asigurării
spaţiului de parcare la capacitatea actuală.
• pct. 6 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi cu condiţia asigurării
spaţiului de parcare la capacitatea actuală.
• pct. 7 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi cu condiţia asigurării
spaţiului de parcare la capacitatea actuală.
• pct. 8 – avizat favorabil – aprobat cu 16 voturi „pentru”. Dl. consilier
Constantin Traciuc nu a participat la vot.
Dl. consilier Mihail Florea declară că acolo au concesionat două firme. „Nici până
la această dată nu au amenajat spaţiul verde.”
• pct. 9 - avizat nefavorabil – respins întrucât au fost 14 voturi „împotrivă” şi 3
abţineri.
Anexa nr. 2 :
• pct. 1 - avizat favorabil
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Dl. consilier Sorin Cazan propune ca în momentul în care vor fi amenajate aceste
staţii de autobuz, cel care va concesiona acel spaţiu să scoată toate tablele bătute în
copaci şi să facă o staţie elegantă.
Dl. consilier Marius Popescu declară că acea tablă care arată că acolo este staţie
auto poate fi prinsă în proiect.
D-na arhitect Ana Maria Alexe dă detalii referitoare la forma acestor staţii.
Dl. consilier Mihail Florea propune ca aceste staţii să aibă coş de gunoi.
D-na arhitect Ana Maria Alexe precizează că acestea sunt prevăzute cu coşuri de
gunoi.
• pct. 1 - aprobat în unanimitate de voturi.
• pct. 2 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
• pct. 3 - avizat nefavorabil (este amplasat la limita trotuarului) – respins –
întrucât au fost 14 voturi „împotrivă” şi 3 abţineri.
• pct. 4 – avizat favorabil cu condiţia alinierii la chioşcurile existente.
• pct. 4 - aprobat – varianta comisiei – în unanimitate de voturi.
• pct. 5 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
• pct. 6 – avizat nefavorabil întrucât este amplasat pe spaţiu verde.
Dl. consilier Sorin Cazan consideră că nu este bine să se amplaseze acolo, pentru
că este foarte aproape de intersecţie.
• pct. 6 – respins – întrucât au fost 14 voturi „împotrivă” şi 3 abţineri.
• pct. 7 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
• pct. 8 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
• pct. 9 – avizat favorabil – aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. M.
Popescu)
• pct. 10 – respins – întrucât au fost 12 voturi „împotrivă” şi 5 abţineri.
La punctul b) pe ordinea de zi - îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr.
9/25.01.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local Roman la înfiinţarea
Societăţii Comerciale „WWE – Roman S.R.L.” - avizul comisiei de administraţie
publică locală şi sport a fost favorabil.
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 1
abţinere (dl. P. Boştină).
La punctul c) pe ordinea de zi - stabilirea unor măsuri de sprijin pentru persoanele
evacuate ca urmare a aplicării legilor de restituire - avizul comisiei de administraţie
publică locală şi sport a fost favorabil.
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea traseelor pe care se interzice efectuarea
practicii conducerii autovehiculelor în vederea obţinerii permisului de conducere avizul comisiei de administraţie publică locală şi sport, după discuţii cu reprezentanţii
scolilor de şoferi, a fost favorabil cu amendamentele:
- să se scoată punctul 2
- la punctul 4 să se interzică doar porţiunea de la str. N. Titulescu la str.
Tineretului
- la cele 7 puncte (permanent) să se introducă programul L - V orele 6:00 18:00.
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Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor consideră că este bine că se ţine cont şi de părerea
celor de la şcolile de şoferi.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – varianta comisiei de administraţie
publică locală şi sport – a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul e) pe ordinea de zi – gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul
Roman – avizul comisiei de administraţie publică locală şi sport a fost favorabil cu
amendamentul ca art. 20 să aibă următorul conţinut: „Cetăţenii care locuiesc în
blocuri, locuinţe fără curte, locuinţe individuale cu cale comună de acces pot creşte şi
întreţine un câine de agrement, cu acordul asociaţiei de locatari/proprietari respectiv a
vecinilor, cu condiţia declarării la D.S.V. şi achitării către Consiliul Local Roman a
taxei locale.
Proprietarii de câini sunt obligaţi să deţină carnet de sănătate pentru câine, să-l
menţină în stare de sănătate şi să ia măsuri ca animalul să nu murdărească şi să nu
deterioreze spaţiile aflate în folosinţă comună (holuri, scări, spaţii verzi) şi să nu
perturbe liniştea în imobil.
Cetăţenii prevăzuţi în aliniatul 1 au obligaţia să afişeze la loc vizibil, în locul de
acces în locuinţa proprietate indicatorul <CÂINE>”
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că suntem obligaţi de lege să înfiinţăm acest
serviciu. „Metoda de capturare cu arma dă rezultate. Se prind 5-6 câini pe zi. Vom
amenaja un spaţiu special în zona Ogoarelor. Suntem în discuţii cu o societate din
Roman pentru a încheia un contract pentru sterilizarea acestora.”
Dl. consilier Sorin Cazan afirmă că s-a aprobat într-o şedinţă de consiliu anterioară
un spaţiu pentru un O.N.G. care are ca obiect căinii fără stăpân. „Ar trebui să-i punem
pe domnii de la acel O.N.G. să se ocupe de aceşti câini.”
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că la acel O.N.G. sunt peste 200 de câini pe
care-i gestionează acolo. „Nu trăiesc în condiţii deosebite, dar este un lucru în plus.
Acest O.N.G. a făcut un lucru bun.”
Dl. consilier Mihail Florea declară că dl. Popescu a propus un singur câine. „Ce se
întâmplă cu cei care au mai mulţi ?”
Dl. consilier Dan Arvătescu consideră că este restrictiv şi nedrept să fie un singur
câine. „Rostul nu este să prindem câţi mai mulţi câini şi să-i eutanasiem, ci câţi mai
mulţi cîini să-şi găsească un cămin.”
Nemaifiind intervenţii, proiectul de hotărâre - varianta comisiei de administraţie
publică locală şi sport - a fost aprobat cu 11voturi „pentru”, 4 abţineri şi 2 voturi
„împotrivă”.
La punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul
local + expunere suplimentară - avizul comisiei de buget a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Cazan declară că astăzi este ziua Romanului şi consideră că este
bine să se aprobe această sumă. „Era mai bine să fi aprobat aceşti bani în şedinţa
trecută.”
Dl. consilier Marius Popescu propune ca pentru viitor, pentru aceste cheltuieli să se
procedeze ca la Piatra Neamţ. „Vin tot felul de solicitări. Se aprobă o sumă integrală
care este alocată pentru fiecare în parte.”
Nemaifiind intervenţii, proiectul de hotărâre şi cele două sume prevăzute în
expunerea suplimentară, a fost aprobat în unanimitate de voturi.
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La punctul g) pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
52/26.06.2003, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului
Roman şi serviciile publice subordonate – avizul comisiei de buget finanţe a fost
favorabil.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că faţă de organigrama din 2000 sunt
modificări esenţiale datorate procesului de descentralizare. „Acest lucru este datorat
apariţiei unor acte normative care au impus înfiinţarea unor servicii, compartimente,
birouri, activităţi, etc.”
Dl. consilier Marius Popescu ridică două probleme:
„1. La S.P.E.I.P. şeful de serviciu este persoană cu contract iar la Biroul de Stare
civilă sunt funcţionari publici. Nu ştiu dacă legea permite ca funcţionarii publici să fie
în subordinea unei persoane cu contract.
2. În statul de funcţii pentru Serviciul Gestionarea câinilor fără stăpân, legea
prevede că serviciul respectiv trebuie să aibă obligatoriu un medic şi un tehnician
veterinar. În organigramă nu văd acest lucru.”
Dl. consilier Sorin Cazan precizează că la comisie s-a explicat că se merge pe
prestări servicii şi nu se angajează personal.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru”
şi 1 abţinere (dl. M. Popescu).
La punctul h) pe ordinea de zi – aprobarea unor studii de fezabilitate şi proiecte –
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.
Dl. consilier Mihail Florea afirmă că la punctul 2 – str. Aprodu Arbore – există
solicitare din partea preşedintelui Asociaţiei de Proprietari ca pe aliniamentul care ţine
de blocul la intrarea în piaţă să se mărească strada şi să se facă locuri de parcare pentru
piaţă.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că acest lucru se poate face.
Dl. preşedinte Constantin Ghica declară că aceste solicitări ar trebui să ajungă la
urbanism.
Dl. consilier Sorin Cazan întreabă dacă strada Lupeni are numai 400 de metri sau
se asfaltează numai jumătate din strada. „La strada Cucutei de ce se lucrează numai pe
porţiunea de la str. B. Dragoş până la str. Progresului ?”
Dl. director Dan Felician Ioniţă precizează că str. Lupeni este prinsă integral, iar la
str. Cucutei şi str. Narciselor doar pe porţiunile unde nu sunt probleme cu canalizarea.
Dl. consilier Marius Popescu declară că atunci când s-a votat bugetul, la studiul de
fezabilitate pentru modernizarea str. V. Hugo, s-a votat cu amendamentul d-lui Florea
respectiv, şi canalizarea. „În zona respectivă există o parte din str. Sucedava asupra
căreia nu există studii de fezabilitate. Problema canalizării pentru blocul 2 din strada
Sucedava ar trebui să fie inclusă în această problemă. Blocul 2 din strada Sucedava
face parte din ansamblul V. Hugo.”
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că pentru a face toate străzile avem nevoie de
peste 180 miliarde. „Trebuie să ne încadrăm în sumă. Canalizarea şi asfaltarea în V.
Hugo costă 9 miliarde.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
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La punctul i) pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public
în domeniul privat al municipiului Roman şi administrarea Consiliului Local Roman
precum şi casarea acestuia – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul j) pe ordinea de zi - înfiinţarea unui Operator Regional pentru furnizarea
Serviciului Public Local de Apă şi Canalizare/ afilierea la Operatorul Regional
înfiinţat de Consiliul Judeţean Neamţ - avizul comisiei de administraţie publică locală
şi sport a fost favorabil pentru varianta înfiinţării unui Operator Regional pentru
furnizarea Serviciului Public Local de Apă şi Canalizare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul k) pe ordinea de zi - transmiterea unui imobil în administrarea S.C.
Acvaserv S.R.L. Roman - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul l) pe ordinea de zi - dl. primar Dan Ioan Cărpuşor prezintă raportul de
activitate pe anul 2006.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Ghica declară închise lucrările
şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Constantin GHICA

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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