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Emitent: SECRETAR 
Nr. 5132 din 14.03.2007 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 14.03.2007, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 4621/09.03.2007; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora 
1600. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 18 consilieri, lipsind 
motivat dl. consilier Mihail Florea, dl. consilier Vasile Mocanu 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. 
 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiune de a 
se suplimenta ordinea de zi cu punctul e) - Proiect de hotărâre privind conferirea unui 
titlu de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Roman”, precum şi luarea la cunoştinţă 
de protocolul de predare-primire înregistrat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ 
sub nr. 3914/08.03.2007, după cum urmează: 
 

a) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 11/02.02.2007 privind 
aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 şi aprobarea utilizării 
fondului de rulment; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul 
local; 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării dreptului de administrare 
asupra unui imobil înainte de termen; 

d) Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a unui imobil; 
e) Proiect de hotărâre privind conferirea unui titlu de „Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Roman”; 
 

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

 

La punctul a) de pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 11/02.02.2007 privind 
aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 şi aprobarea utilizării fondului de 
rulment – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 
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Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că anexele 6 - 11 ale  hotărârii nr. 11 au fost 
întocmite în lei vechi. „Întrucât de la 1 ianuarie se lucrează cu lei noi se impune 
îndreptarea acestei erori din aceste anexe.” 

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

 

La punctul b) de pe ordinea de zi - aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul 
local – avizul comisiei  de buget finanţe a fost favorabil. Şi avizul comisiei pentru 
cultură, învăţământ, sănătate, culte a fost favorabil. 
<<  Dl. consilier Sorin Cazan consideră că suma alocată pentru acest proiect poate fi  
de 12.000 lei. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că atâta timp cât nu avem un proiect exact, 
putem propune oricât vrem. „Anul trecut am aprobat 15.000 lei. Anul acesta propunem 
cu 2.000 lei în plus. Oraşe de rang II din Moldova cheltuie 4 -5 sute de milioane, poate 
chiar 1 miliard. Este o sumă rezonabilă pentru a puncta acest eveniment deosebit din 
viaţa noastră.” 

 Dl. consilier Sorin Cazan afirmă că are o ofertă de 83 milioane pentru a aduce 
două formaţii. „Dacă dvs. nu aveţi nici o ofertă nu este nici o problemă.”  

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că are o ofertă de 70 milioane pentru două 
formaţii, dar mai sunt şi alte cheltuieli: scena – 100 milioane, plus cheltuieli colaterale. 

Dl. consilier Gabriel Luncanu afirmă că dl. Cazan a încercat odată să facă 
chestiunea asta şi nici măcar nu a avut bunul simţ să participe la acea manifestare. 
„Luăm o referinţă a cheltuielilor pe anii trecuţi şi nu este nevoie nici măcar să cheltuim 
170. Dacă nu-i cheltuim, rămân în trezorerie Primăriei. Deci noi avem acel standard, 
acea referinţă la care ne raportăm. Dacă găsim formaţii cu 20 de milioane şi scenă alte 
20 de milioane, - 40 de milioane- restul rămân la Primărie.” 

 Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că se va apela şi la cei de Şcoala de Muzică. 
„Acum sunt în formaţie completă şi cred că pot face faţă nivelului unui astfel de 
spactacol.  Până acum i-am rugat şi nu au putut să vină din diverse motive, fie ca a 
lipsit maestrul Purice, fie că au avut alte probleme organizatorice. Anul acesta vor 
participa. M-aş bucura să fie o formaţie romaşcană pe scena di faţa Casei de Cultură.” 

Dl. consilier Sorin Cazan îl informează că suma de 83 milioane include transport, 
iluminat, echipamente, scenă şi artişti. „Şi nu orice artist. Este vorba de Pepe, de 
Avocat, de Compact, de Select, de …  .Şi vreau să-i aduc aminte d-lui Luncan, dacă a 
uitat, că mi-a dat un telefon anul trecut din Grecia şi m-a rugat personal săl las pe 
dumnealui să se ocupe de acţiunea respectivă, pentru că după acţiune voi primi un 
comision ca atare. Vă mulţumesc! 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că : Este lipsită de bun simţ. Eram de faţă 
când s-a discutat. O astfel de atitudine este inadmisibilă în acest moment. Stilul 
dumitale începe să deranjeze pe absolut toată lumea. Să te pregăteşti cu diverse 
procese dacă ai să continui în această manieră golănească. Efectiv acesta este cuvântul 
– golănească. Dacă crezi că în Consiliul local poţi să susţii astfel de argumente, trebuie 
să le susţii rapid cu probe. Nu pe vorbe. Pot să spun şi eu de dumneata că eşti un 
escroc. Atenţie foarte mare de modul de adresare în Consiliul local. Suntem aleşii 
cetăţenilor din oraşul Roman şi a ne coborî la un astfel de limbaj este inadmisibil. 
Numai pentru că dorim neapărat să ne facem imagine. Stimate domnule Cazan, te 
avertizez la modul foarte categoric, că dacă vei continua în acest stil, vei avea zeci de 
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procese din partea noastră. Nu trebuie să aducem acest Consiliu la nivelul în care 
dumneata ai trăit o viaţă. ”>> * 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi 
„pentru”, 3 abţineri (d-na E. Chiţimuş, dl. E. Lupu şi dl. B. Boştină) şi 1 vot 
„împotrivă” (dl. S. Cazan). 

 

La punctul c) de pe ordinea de zi - aprobarea încetării dreptului de administrare 
asupra unui imobil înainte de termen – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

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

 

La punctul d) de pe ordinea de zi - aprobarea preluării în administrare a unui imobil 
– avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu propune să se completeze art. 1 şi cu imobilul 
clădire şi teren aferent, proprietatea publică a judeţului Neamţ, situat în str. Ştefan cel 
Mare, nr. 15, bl. M8”, parter, municipiul Roman, (Centrul de Reconversie 
Profesională). 

Dl. consilier Marius Popescu întreabă ce se va întâmpla cu instituţiile 
descentralizate care funcţionează în acea clădire. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că locaţia de pe Ştefan cel Mare se va folosi 
şi pentru instituţiile descentralizate care funcţionează acolo, dar şi pentru altele noi. 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui secretar 
Gheorghe Carnariu - a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul e) de pe ordinea de zi - conferirea unui titlu de „Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Roman”– avizul comisiei pentru cultură, învăţământ, sănătate, culte a 
fost favorabil. 

Au luat cuvântul domnii: consilier Dan Gabriel Arvătescu, consilier Petre Boştină, 
dr. Epifanie Cozărescu, dr. Octav Clocotici, primar Dan Ioan Cărpuşor şi profesor 
Gheorghe A. M. Ciobanu. 

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

 

S-a luat cunoştinţă şi s-au purtat discuţii referitoare la protocolul de predare-primire 
înregistrat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ sub nr. 3914/08.03.2007 şi 
semnat de inspectorul şcolar general, directorul Liceului cu Program Sportiv Roman şi 
directorul Grupului Şcolar Construcţii de Maşini Roman. 

 

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

 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,         
         Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU     

       Ing. Constantin GHICA 
 
 
* - Tehnoredactat după înregistrarea audio a şedinţei, ca urmării solicitării d-lui consilier Gabriel 
Luncanu. Solicitarea a fost aprobată de Consiliul Local Roman în şedinţa ordinară din data de 
30.03.2007 cu 16 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. consilier M. Florea). 


