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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 07.06.2007, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 

�edin�a a fost convocat�  prin Dispozi�ia Primarului nr. 6375 / 01.06.2007. 
�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 cons ilieri, lipsind motivat d-na consilier Irina Ilie.  
 

Pre�edinte de �edin�� este dl. cons ilier Neculai Iftimie care declar�  deschis�  
�edin�a ordinar� a Consiliulu i Local. 

 

Dl. pre�edinte Neculai Iftimie supune la vot procesul verbal al �edin�ei ordinare  
din 03.05.2007, acesta fiind aprobat în  unanimitate de voturi. 

Dl. pre�edinte Neculai Ift imie supune la vot procesul verbal al �edin�ei  
extraordinare din 14.05.2007 care este aprobat cu 19 voturi „pentru” �i o ab�inere (dl. C. 
Ghica). 

 

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

- punctul f) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre priv ind aprobarea efectu�rii 
unor cheltu ieli din bugetul local” – se suplimenteaz� cu 3 subpuncte. 

- punctul n) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre privind aprobarea listei de 
acces �i a listei de repartizare a locuin�elor pentru tineret destinate închirierii” –  
suplimentar. 

- punctul o) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru consolidarea blocului nr. 3, sc. C, D � i E, str. Nicolae 
Titulescu, municipiul Roman ” – suplimentar, 

- punctul „Diverse” (la propunerea d-lu i M. Florea), dup� cum urmeaz� : 
 

a) Proiect de hot�râre privind aprobarea unor documenta�ii de urbanism; 
b) Proiect de hot�râre priv ind aprobarea conces ion�rii unor terenuri pentru  

construc�ii; 
c) Proiect de hot�râre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul 

privat al municipiului Roman �i administrarea Consiliulu i Local; 
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d) Proiect de hot�râre privind aprobarea amenaj�rii unui AQUA PACK; 
e) Proiect de hot�râre privind aprobarea unui schimb de terenuri; 
f) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din bugetul local; 
g) Proiect de hot�râre privind aprobarea aloc�rii din bugetul local  a sumelor 

necesare pentru  acoperirea cheltuielilor  Asocia�iei „Roman 2000”; 
h) Proiect de hot�râre priv ind aprobarea regulamentului de administrare �i 

func� ionare a cimit irelor apar�inând Prim�riei municipiului Roman; 
i) Proiect de hot�râre privind aprobarea transmiterii unor imobilelor cu destina�ie de 

locuin�e sociale aflate în proprietatea public� a municipiului Roman în  
administrarea S.C. Acvaserv  S.R.L. Roman; 

j) Proiect de hot�râre priv ind stabilirea unor m�suri în vederea vânz�rii spa� iilor cu  
destina�ie de locuin�� situate în  municipiul Roman, Aleea Dumbrava Ro�ie, nr. 1; 

k) Proiect de hot�râre privind modificarea listei cu obiectivele de investi�ii ce se vor 
finan�a din împrumut; 

l) Proiect de hot�râre privind aprobarea contului de execu�ie bugetar�  pe anul 2006; 
m) Proiect de hot�râre privind modificarea bugetului local pe anul 2007; 
n) Proiect de hot�râre priv ind aprobarea listei de acces �i a listei de repartizare a 

locuin�elor pentru t ineret  destinate închirierii; 
o) Proiect de hot�râre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea 

blocului nr. 3, sc. C, D �i E, str. Nicolae Titulescu, municipiul Roman; 
p) Diverse. 

 

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La primul punct 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 b) de pe ordinea de zi - aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru  
construc�ii – cele 5 puncte au fost avizate �i votate dup� cum urmeaz� : 

• pct. 1 – avizat favorabil - aprobat  în unanimitate de voturi. 
• pct. 2 – avizat nefavorabil –  este prea aproape de calcanul b locului 
D-na arhitect Ana Maria Alexe declar� c� d istan�a este mai mic�, dar exist� acceptul 

locatarilor. 
• pct. 2 – respins întrucât au fost 3 voturi „pentru”, 4 ab�ineri �i 13 voturi 

„împotriva”. 
• pct. 3 – avizat favorabil  - aprobat cu 19 voturi „pentru” � i 1 ab�inere (dl. P. 

Bo�t in�). 
• pct. 4 – avizat favorabil - aprobat  cu 17 voturi „pentru” �i 3 ab� ineri. 
• pct. 5 – avizat favorabil - aprobat  în unanimitate de voturi. 
 

La punctul c) pe ordinea de zi -  trecerea unui imobil d in domeniul public în  
domeniul privat al municipiului Roman � i administrarea Consiliu lui Local - avizul 
comisiei de urbanism a fost nefavorabil. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� acest proiect are leg�tur� cu  
urm�torul � i se leag�  de ideea reabilit�rii �t randului municipal. „�trandul este un punct  
important din ceea ce doresc roma�canii. Acum nu arat� cum ar trebui. Reabilitarea 
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parcurilor �i a parcurilor de distrac�ii din fonduri europene ISPA s-a f�cut pân� în 2000. 
Sunt dou� solu�ii: pe banii comunita� ii sau pe banii unor invet itori. Din  fericire un 
investitor d in Roman �i-a manifestat dorin�a de a reabilita �trandul. Dac� nu facem 
acum roma�canii nu vor avea un �trand adev�rat nici în urm�torii 10 ani. L�sa� i 
interesele m�runte �i pune� i pe primul loc interesele comunit�� ii. Putem pune în caietul 
de sarcin i orice condi�ie pe care o considera� i oportun� , dar nu trebuie ratat� aceast�  
�ans�.” 

Dl. cons ilier Marius Popescu întreab�  unde sunt cei 825 m.p.  
D-na arhitect Ana Maria Alexe prezint� schi�a. 
Dl. consilier Petre Bo�tin� întreab� de ce nu s-a reabilitat �trandul p în� în 2000 

prin fonduri ISPA �i de unde at îta dorin��  pentru un investitor privat. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� ar trebui întreba�i cei care au fost pân�  

în 2000. „Noi acum vindem act ive pentru a sus�ine înv���mântul. De unde s� lu�m bani 
ca s�-l reabilit�m noi.” 

Dl. consilier Alexandru Cocu� consider� c� ordinea fieasc� este un P.U.D., un  
studiu, un proiect, care trebuie analizat �i votat. „Este invers fa�� de ordinea fireasc� a 
lucrurilor.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� a prezenta un P.U.D. pe aceast� tem�  
înseamn� de la bugetul local câteva miliarde pe care nu le avem. „Orice investitor care 
vrea s� fac� un  proiect îl va prezenta Consiliu lu i local. Vreau s� cred c� nu sunt alte 
interese la mijloc.” 

Dl. consilier Sorin Cazan propune încheierea unui parteneriat între Cons iliu l local  
�i investitor. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� trebuie întrebat investitorul dac� dore�te  
un parteneriat . 

Dl. consilier Constant in Ghica consider� c� este complicat ca o bucat� de teren s�  
fie în domeniul public �i o bucat� în domeniul privat . „Propun s� fim de acord cu  
trecerea din public in privat. Invers este mai complicat .” 

Dl. cons ilier Mihail Florea consider�  c� se poate concesiona �i domeniul public. 
Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” �i 6  

ab�ineri (…). 
 

Punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea amenaj�rii unui AQUA PACK -  a fost  
retras de pe ordinea de zi de c�t re ini� iator. 

 

La punctul e) pe ordinea de zi –  aprobarea unui schimb de terenuri – avizul  
comisiei de urbanism a fost favorabil.  

Dl. Marius Popescu consider� c� nu t rebuie f�cut schimb, ci t rebuie cump�rat  
acel teren de la actualul de� in�tor. 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� Prim�ria vinde terenuri pentru c� nu are bani.  
„De unde bani s� cumpere teren”. 

Nemaifiind interven� ii, proiectul de hot�râre a fost respins întrucât au fost 11  
voturi „pentru”, 8 ab� ineri (…) �i 1 vot „împotriv�” (d l. M. Popescu). 

 

La punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea efectu�rii unor cheltu ieli din bugetul  
local - avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil atât pentru cele 3 puncte ini� iale 
cât �i pentru  cele 3 puncte suplimentare. 
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Avizul comisiei de cultur� , s�n�tate, înv���mânt  �i culte a fost favorabil pentru  
cele 6 puncte. 

Nefiind interven� ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat  în unanimitate de voturi. 
 
  La punctul g) pe ordinea de zi – aprobarea aloc�rii d in bugetul local  a sumelor 

necesare pentru acoperirea cheltu ielilor  Asocia�iei „Roman 2000” – avizul comis iei de 
buget finan�e a  fost favorabil  

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 18 voturi  
„pentru” �i 2 ab�ineri (dl. T. Dimitriu �i d l. S. Cazan). 

 

Punctul h) pe ordinea de zi – aprobarea regulamentului de administrare �i  
func� ionare a cimit irelor apar� inând Prim�riei municipiului Roman –  a fost ret ras de pe 
ordinea de zi de c�tre in i� iator. 

 

La punctul i) pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii unor imobilelor cu  
destina�ie de locuin�e sociale aflate în proprietatea public� a municipiului Roman în  
administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman – avizul comisiei de urbanism a fost  
favorabil. 

Dl. consilier Alexandru Cocu� consider� c� ar trebui s� se �tie �i punctul de 
vedere al S.C. Acvaserv S.R.L. Roman. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 19 voturi  
„pentru” �i 1 ab�inere (d l. C. Traciuc). 

 

La punctul j) pe ordinea de zi - stabilirea unor m�suri în vederea vânz�rii spa�iilor  
cu destina� ie de locuin�� situate în municipiul Roman, Aleea Dumbrava Ro�ie, nr. 1 - 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. pre�edinte Neculai Ift imie declar� c�  la acest proiect mai este în map� o not�  
suplimentar�. 

Dl. consilier Dumitru Ouatu consider� c� membrii comisiei nu t rebuie s� ia  
comision întrucât au calitatea de salaria� i �i fac acest lucru ca atribu�ie de serviciu. 

Dl. consilier Constantin Ghica declar�, referitor la puncul e) - nota suplimentar�,  
c� aceast� prevedere este contrar� legii. „Propun ca aceste sume s� treac� prin bugetul 
local înainte de a fi date S.C. Acvaserv S.R.L. Roman.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre – cu amnendamentul d-lui C.  
Ghica - a fost aprobat cu 17 voturi „pentru”, 2 ab� ineri (dl. P. Bo�tin� �i …) �i 1 vot  
„împotriv�” (d l. M. Popescu). 

 

La punctul k) pe ordinea de zi - modificarea listei cu obiect ivele de investi� ii ce se 
vor finan�a din  împrumut - avizul comisiei de buget finan�e a  fost favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� aceast� list� a fost aprobat� . „Între t imp  
am mai adunat studii de fezabilitate �i au rezultat sumele exacte.” 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� se mai poate modifica acea list� din  
moment ce banca a aprobat-o. „Care sunt cele 50 platforme de depozitare?” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar�  c�  sunt toate platformele. 
Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� exist� un proiect, înt rucât dore�te s�  

vad� cum vor ar�ta. „Care este termenul de finalizare?” 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� exist� un proiect pe baza c�ru ia s-a  

organizat  licita�ia electronic�, iar termenul de finalizare este 15 septembrie. 
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Dl. consilier Sorin Cazan solicit� s� se mute platforma de gunoi din fa�a farmaciei  
din Cartierul muncitoresc în  alt� loca� ie. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� acolo nu exist� alt� solu� ie. „Noi nu  
putem pune acea platform� decât acolo unde este o întelegere între Asocia�iile de 
proprietari. 

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

 

La punctul l) pe ordinea de zi - aprobarea contului de execu�ie bugetar� pe anul  
2006 - avizul comisiei de buget  local a  fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Ghica întreab� de ce nu s-a aprobat pân� pe 31 mai. „V�d  
la total venituri buget local 62.463.000 lei, iar la total cheltu ieli 55.988.000 lei. Mai 
avem în cont 6.475.000 lei ? 

Dl. d irector Mihai Plaii declar� c�  este vorba de excedentul de la sfâr�itu l anului.  
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de  

voturi. 
 

La punctul m) pe ordinea de zi - modificarea bugetului local pe anul 2007 - avizul  
comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� în aceast� modificare este prev�zut� suma  
de 30.000 lei pentru capitalu l social al societ�� ii WWE. 

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

 

La punctul n) pe ordinea de zi - aprobarea listei de acces �i a listei de repart izare a  
locuin�elor pentru tineret  destinate închirierii - avizul comis iei 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 o) pe ordinea de zi - aprobarea studiului de fezabilitate pentru  
consolidarea b locului nr. 3, sc. C, D �i E, str. Nicolae Titulescu, municipiul Roman - 
avizul comisiei de urbanism a  fost favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� dup� aproximativ 3 ani a reu�it s� fie în  
posesia studiului de fezabilitate pentru blocul cu bulin�. „A fost un efort formidabil. 
Sper�m ca în maxim 2 ani de zile acest b loc s� fie gata.” 

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

 

Diverse: 
 

Dl. consilier Mihail Florea dore�te ca serviciile d in Prim�rie s� se ocupe mai intens  
de investi� iile (publice �i private) care se fac in ora� – �antierele – mai mari sau mai 
mici, respectiv canalele �i �an�urile care r�mân dup� terminarea lucr�rilor. ”Ar trebui s�  
ne îndrept�m ochii �i spre Casa de Cultur� �i s� facem ceva cu acest obiectiv .” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� dl. Florea are dreptate. „�ant ierele d in  
Roman cam fac ce vor. Spargerea unei str�zi neces it� o autoriza�ie. În spatele acestei 
autoriza� ii, pe lâng�  alte documente, st� o chitan��  pentru o sum� care se achit� la 
Acvaserv pentru acoperirea �an�urilor respect ive. Ele se adun�, iar plombarea acestor 
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�an�uri se face odat� pe an. În priv in�a Casei de Cultur�, aceasta este proprietatea 
sindicatului, noi neputând investi n ici un leu .” 

Dl. consilier Sorin Cazan face, prin intermediul conducerii adminstrative a Prim�riei, 
un apel c�tre Acvaserv ca s� ridice toate canalele la n ivelul carosabilulu i. Pe strada 
Bogdan Drago�, de la „Abator” pâna la pod la Gâdin�i, sunt trei gropi foarte mari în  
carosabil. Rog s� fie remediate.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar�  c�  aceste remedieri se fac prin licita� ii. 
„Documenta�iile sunt foarte stufoase. Acestea, momentan, sunt în lucru.” 

 
Nemaifiind alte interven�ii, dl. pre�edinte Neculai Ift imie declar� închise lucr�rile  

�edin�ei.  
 
 
 
 
 

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

          Ing. Neculai  IFTIMIE 


