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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 03.05.2007, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 

�edin�a a fost convocat� prin Dispozi�ia Primarului nr. 7343 / 03.05.2007. 
�edin�a se desf��oar� la sediul Prim�riei municipiului Roman, începând cu orele 

1600. 
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului, se constat� �i se 

înregistreaz� prezen�a a 20 consilieri, lipsind nemotivat dl. consilier Simion Stan.  
 

Pre�edinte de �edin�� este dl. consilier Neculai Iftimie care declar� deschis� 
�edin�a ordinar� a Consiliului Local. 

 

Dl. pre�edinte Neculai Iftimie supune la vot procesul verbal al �edin�ei ordinare 
din 30.03.2007, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. pre�edinte Neculai Iftimie supune la vot procesul verbal al �edin�ei 
extraordinare din 17.04.2007 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu urm�toarele 
men�iuni: 

- punctul c) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii 
unui schimb de terenuri” – a fost ref�cut. 

- punctul e) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii 
unor cheltuieli din bugetul local” – se suplimenteaz� cu 3 subpuncte. 

- punctul h) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre privind aprobarea transmiterii 
în folosin�� gratuit� a unor spa�ii dintr-un  imobil” – se completeaz� cu num�rul 
de spa�ii �i suprafa�a acestora. 

- punctul n) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre privind aprobarea unor 
documenta�ii tehnico-economice” – suplimentar. 

- punctul o) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre privind aprobarea trecerii în 
administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman a unui teren” – suplimentar, dup� 
cum urmeaz�: 

 

a) Proiect de hot�râre privind aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru 
construc�ii; 

b) Proiect de hot�râre privind aprobarea unor documenta�ii de urbanism; 
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c) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unui schimb de terenuri; 
d) Proiect de hot�râre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul 

privat al municipiului Roman; 
e) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din bugetul local; 
f) Proiect de hot�râre privind modificarea Hot�rârii Consiliului Local nr. 

52/26.06.2003, privind aprobarea func�iilor publice, organigramei, statului de 
func�ii �i num�rului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local; 

g) Proiect de hot�râre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2003 pentru aprobarea       
Regulamentului de transport în regim taxi; 

h) Proiect de hot�râre privind aprobarea transmiterii în  folosin�� gratuit� a unor 
spa�ii dintr-un  imobil; 

i) Proiect de hot�râre privind aprobarea studiului de impact pentru conservarea 
biodiversit��ii în Parcul Municipal Roman �i efectuarea unor lucr�ri de 
îndep�rtare a vegeta�iei parazite; 

j) Proiect de hot�râre privind mandatarea Primarului municipiului Roman de a ini�ia 
asocierea cu unit��ile administrativ teritoriale din zon� pentru crearea unui 
depozit de de�euri menajere în municipiul Roman ; 

k) Proiect de hot�râre privind modificarea H.C.L. nr. 43 din 17.04.2007 privind 
aprobarea contract�rii unui împrumut intern în valoare de 14.000.000 lei 
(echivalent 4.000.000 euro) de contract; 

l) Proiect de hot�râre privind aprobarea tarifelor pentru concesion�ri, servicii �i taxe 
funerare în cimitirul „Eternitatea” din municipiul Roman ; 

m) Proiect de hot�râre privind modificarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006 privind 
aprobarea Caietului de Sarcini �i a Regulamentului pentru concesionarea prin 
licita�ie public� a Serviciului Public de Salubritate;  

n) Proiect de hot�râre privind aprobarea unor documenta�ii tehnico-economice. 
o) Proiect de hot�râre privind aprobarea trecerii în administrarea S.C. ACVASERV 

S.R.L. Roman a unui teren. 
 

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” �i 3 ab�ineri (d-na E. 
Chi�imu�, dl. S. Cazan �i dl. M. Florea). 

 
La primul punct de pe ordinea de zi - aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru 

construc�ii – cele 19 puncte au fost avizate �i votate dup� cum urmeaz�: 
• pct. 1 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi. 

• pct. 2 – avizat favorabil cu amendamentul ca rampa sc�rii s� fie perpendicular� 
pe str. C.A.Rosetti - aprobat – varianta comisiei - în unanimitate de voturi. 

• pct. 3 – avizat nefavorabil – respins întrucât au fost 8 ab�ineri �i 12 voturi 
„împotriva”. 

• pct. 4 – avizat favorabil  - aprobat cu 19 voturi „pentru” �i 1 ab�inere (dl. P. 
Bo�tin�). 

• pct. 5 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi. 
• pct. 6 – avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi. 
• pct. 7 – avizat favorabil – aprobat cu 19 voturi „pentru” �i 1 ab�inere (dl. P. 

Bo�tin�) . 
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• pct. 8 – avizat favorabil – aprobat cu cu 19 voturi „pentru” �i 1 ab�inere (dl. P. 
Bo�tin�). 

• pct. 9 - avizat nefavorabil – respins întrucât au fost 18 voturi „împotriv�” �i 2 
ab�ineri. 

• pct. 10 - avizat nefavorabil 
Dl. consilier Mihail Florea declar� c� spa�iile parter 1 �i 2 sunt analizate diferit. 

„Propun s� le trat�m la fel.” 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� se va face un proiect pentru col�uri. „În 

iulie când vom modifica bugetul, vom prinde bani pentru acest proiect.” 
• pct. 10 – respins întrucât a fost 1 vot „pentru”(dl. M. Florea), 3 ab�ineri (…) �i 16 

voturi „împotriv�”. 
• pct. 11 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 
• pct. 12 - avizat nefavorabil – respins – întrucât au fost 5 voturi „pentru”, 9 voturi 

„împotriv�” �i 6 ab�ineri (…). 
• pct. 13 – avizat nefavorabil - respins – 2 voturi „pentru” (dl. M. Florea �i dl. C. 

Ghica), 13 voturi „împotriv�” �i 5 ab�ineri (…). 
• pct. 14 – avizat favorabil – aprobat cu 19 voturi „pentru” �i 1 ab�inere (dl. P. 

Bo�tin�). 
• pct. 15 – avizat nefavorabil – respins – întrucât au fost 13 voturi „împotriv�” �i 7 

ab�ineri (…). 
• pct. 16 – avizat nefavorabil – respins - 1 voturi „pentru” (d-na L. Chiriac), 15 

voturi „împotriv�” �i 4 ab�ineri (…). 
• pct. 17 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 
• pct. 18 – retras de pe ordinea de zi. 
• pct. 19 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul b) pe ordinea de zi - aprobarea unor documenta�ii de urbanism - avizul 
comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul c) pe ordinea de zi - aprobarea efectu�rii unui schimb de terenuri - 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost respins întrucât au fost 4 voturi 
„pentru” (…), 2 ab�ineri (…) �i 14 voturi „împotriv�”. 

 

La punctul d) pe ordinea de zi - trecerea unui teren din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Roman - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.  

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

La punctul e) pe ordinea de zi – aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din bugetul 
local – avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil atât pentru proiectul ini�ial cât �i 
pentru cele trei subpuncte suplimentare.  

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre – toate cele 6 subpuncte (3 ini�iale +3 
suplimentare) – a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul f) pe ordinea de zi - modificarea Hot�rârii Consiliului Local nr. 
52/26.06.2003, privind aprobarea func�iilor publice, organigramei, statului de func�ii �i 
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num�rului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local - avizul comisiei de 
buget finan�e a fost favorabil. 

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul g) pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 49/2003 pentru aprobarea 
Regulamentului de transport în regim taxi – avizul comisiei de administra�ie public� 
local� �i sport a  fost favorabil cu urm�toarele amendamente:  

- „art. 18, lit. „c” va avea urm�torul con�inut: „Taxiurile cu autoriza�ie 
permanent� vor avea culoarea galben� cu excep�ia taxiurilor destinate 
transportului de bunuri care vor avea doar cabina galben�”. 

- art. 18, lit.”c” – nu se abrog�. 
- literele „f” �i „g” ale art.  24 nu se abrog�.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre – cu amendamentele comisiei de 
administra�ie public� local� �i sport - a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul h) pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în  folosin�� gratuit� a 
unor spa�ii dintr-un  imobil – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Ghica declar� c� în expunere se face referire la P.F. 
Maftei Aurica. „În proiect, în art. 1 nu se reg�se�te.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� acest spa�iu a revenit municipiului 
Roman în urm�torul context. „Acum câ�iva ani a avut loc o grev� a lucr�torilor de la 
Petrotub. A fost o manifesta�ie în Pia�a „Roman Vod�”. Ea a fost dezamorsat� printr-o 
întâlnire a liderilor de sindicat cu ministrul Mu�etescu. Acesta a promis ca acest club va 
fi cedat administra�iei publice locale. Dup� ani de zile de tratative cu Ministerul 
Privatiz�rii acest club a fost acordat Consiliului Jude�ean Neam�, care l-a transmis 
Consiliului Local Roman. Dup� preluare, am constatat c� am preluat o cl�dire de 
patrimoniu cu probleme majore de rezisten��, de între�inere. Putem aduce în aceast� 
cl�dire Eviden�a popula�iei. Acolo este Casa de Pensii. Vrem s� aducem o filial� a 
Camerei de Comer�, precum �i alte servicii ale Poli�iei Române  în aceast� loca�ie. Am 
acceptat în propor�ie de 90% preten�iile Sindicatului Petrotub.” 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� ce suprafa�e revine pentru Eviden�a popula�iei 
�i de ce este transmis pe o perioad� de 8 ani. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� pentru Eviden�a popula�iei sunt dou� 
loca�ii posibile. „Temenul de 8 ani este stabilit prin hot�râre a Consiliului jude�ean. 
Acum trebuie s� stabilim suprafa�a pentru sindicatul Poetrotub întrucât au nevoie de 
aceast� hot�râre pentru ob�inerea avizelor.” 

Dl. Marius Cornenco declar� c� este indignat întrucât acest club a fost dat 
Consiliului jude�ean �i dore�te ca loca�ia unde este Funda�ia, s� revin� Sindicatului 
Petrotub. „Am rug�mintea ca energia electric� �i termic� s� fie pl�tite de Consiliul 
local.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� legea nu permite ca Prim�ria s� achite 
utilit��ile. „D�m aceste spa�ii în administrare gratuit�. Am dat toate suprafe�ele pe care 
Sndicatul le-a cerut.”  

Dl. Ciobanu – liderul sindicatului Petrotub - solicit� ca spa�iul din pietonal s� fie 
atribuit integral Sindicatului Petrotub. „Este loc în loca�ia Clubului Petrotub pentru toate 
partidele.” 



 5  

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or propune s� se acorde în Pietonal Sindicatului 
Petrotub suprafa�a de 135 m.p.. 

Dl. Ciobanu declar� c� este de acord cu propunerea d-lui primar. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre – cu amendamentul d-lui primar - 

a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” �i 2 ab�ineri (dl. P.Bo�tin� �i dl. C. Traciuc). 
 

La punctul i) pe ordinea de zi – aprobarea studiului de impact pentru conservarea 
biodiversit��ii în Parcul Municipal Roman �i efectuarea unor lucr�ri de îndep�rtare a 
vegeta�iei parazite – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca în locul celor 604 copaci bolnavi s� se 
planteze 1200 copaci. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� acolo este parc �i nu p�dure. 
Dl. consilier Mihail Florea întreab� care este termenul de finalizare. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or crede c� parcul va fi gata în trei ani. „Anul acesta 

vom t�ia copacii bolnavi, vom scoate l�st�ri�ul, se va face gardul, aleile cu dale �i 
iluminatul public.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 16 voturi 
„pentru” �i 4 ab�ineri (…). 

 

La punctul j) pe ordinea de zi - mandatarea Primarului municipiului Roman de a 
ini�ia asocierea cu unit��ile administrativ teritoriale din zon� pentru crearea unui depozit 
de de�euri menajere în municipiul Roman - avizul comisiei de administra�ie public� 
local� �i sport a  fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul k) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 43 din 17.04.2007 privind 
aprobarea contract�rii unui împrumut intern în valoare de 14.000.000 lei (echivalent 
4.000.000 euro) de contract - avizul comisiei de buget finan�e a  fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 19 voturi 
„pentru” �i 1 ab�inere (dl. S. Cazan). 

 

La punctul l) pe ordinea de zi - aprobarea tarifelor pentru concesion�ri, servicii �i 
taxe funerare în cimitirul „Eternitatea” din municipiul Roman - avizul comisiei de 
administra�ie public� local� a  fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� Acvaserv nu poate cere m�rirea tarifelor 
atâta timp cât a avut concesionat cimitirul pân� la 31.12.2007. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� dl. Cazan are dreptate, ar fi trebuit 
prelungit acel termen. „Aceast� m�rire de tarife nu se refer� la Acvaserv sau la 
societatea care va concesiona, ci �ine de evolu�ia pre�urilor.” 

Dl. director Eduard Corduneanu declar� c� tarifele practicate în cimitir sunt la 
jum�tate, comparativ cu cele practicate în �ar�. 

Dl. consilier Sorin Cazan consider� c� mai întâi ar trebui s� se aprobe darea din 
nou în administrare �i apoi m�rirea tarifelor. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 16 voturi 
„pentru”, 2 ab�ineri (d-na E. Chi�imu� �i dl. P. Bo�tin�) �i 1 vot „împotriv�” (dl. S. 
Cazan). 
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La punctul m) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006 privind 
aprobarea Caietului de Sarcini �i a Regulamentului pentru concesionarea prin licita�ie 
public� a Serviciului Public de Salubritate - avizul comisiei de administra�ie public� 
local� a  fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru”, 1 ab�inere (dl. S. Cazan) �i 1 vot „împotriv�” (…). 

 

La punctul n) pe ordinea de zi - aprobarea unor documenta�ii tehnico-economice - 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. �i avizul comisiei de buget finan�e a fost 
favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or propune ca la art. 2 s� se prevad� c� doar 200.000 
lei sunt din bugetul local. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre – cu amendamentul d-lui primar 
– a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” �i o ab�inere (dl. S. Cazan). 

 

La punctul o) pe ordinea de zi - aprobarea trecerii în administrarea S.C. 
ACVASERV S.R.L. Roman a unui teren - avizul comisiei de urbanism a  fost favorabil. 

Dl. director Eduard Corduneanu declar� c� plata f�cut� de locatari este la 60 de 
zile, iar noi trebuie s� pl�tim la 15 zile. „Este nevoie de un fond de rulment pentru a 
desf��ura activitatea în condi�ii normale.” 

Dl. consilier Sorin Cazan întreab�, dac� societatea Acvaserv prime�te ast�zi acest 
teren �i nu pl�te�te datoriile c�tre banc�, ce se întâmpl� cu acest teren. 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� acest teren care este dat în administrare 
poate fi gajat. 

Dl. consilier Vasile Mocanu afirm� c� da. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 14 voturi 

„pentru”, 3 ab�ineri (d-na E. Chi�imu�, dl. C. Ghica, …) �i 2 voturi „împotriv�” (dl S. 
Cazan �i dl. E. Lupu). 

 
 

Nemaifiind alte interven�ii, dl. pre�edinte Neculai Iftimie declar� închise lucr�rile 
�edin�ei.  

 
 
 
 
 

 Pre�edinte de �edin��,                                                  Secretar, 
          Consilier,                                           Jurist Gheorghe CARNARIU 

          Ing. Neculai IFTIMIE 


