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PROCES – VERBAL
Închei at ast zi, 12.07.2007, l a edi n a ordi nar a Consiliul ui Local Roman;

1600.

edin a a fost convocat prin D ispozi ia Primarulu i n r. 6925 / 06.07.2007.
edin a se desf oar la sediul Prim riei municip iulu i Roman, în cepând cu orele

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiu lu i, se constat
i se
în reg istreaz prezen a a 18 consilieri, lipsind mot ivat d-na consilier Irina Ilie, d -ra
consilier Lig ia Ion escu i nemotivat d -na consilier Lenu a Nu a Ch iriac.
Pre edinte d e edin este dl. consilier Dan Lauren iu Leo reanu care declar
deschis edin a o rdinar a Consiliulu i Local.
Dl. pre edinte Dan Lauren iu Leo reanu supune la vot procesu l verbal al edin ei
ordinare din 07.06.2007, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. pre edinte Dan Lauren iu Leo reanu supune la vot procesu l verbal al edin ei
ext rao rd inare d in 28.06.2007, acesta fiind ap robat în unanimitate de votu ri.
Dl. pre edinte Dan Lauren iu Leo reanu supune la vot procesu l verbal al edin ei
ext rao rd inare d in 10.07.2007, acesta fiind ap robat în unanimitate de votu ri.
men
-

-

În continuare se supune spre aprobare pro iectu l ordin ii de zi, cu urm toarele
iun i:
punctul f) de p e ord inea de zi „Proiect de hot râre priv ind ap robarea efectu rii
unor cheltu ieli din bugetul local” – se suplimenteaz cu 2 subpuncte.
punctul n) de pe ordinea de zi „Pro iect de hot râre privind complet area H.C.L. nr.
89/28.09.2006, privind aprobarea Caietu lu i de Sarcini i Regu lamentu lui pent ru
concesionarea prin licita ie pub lic a Serviciului Public de Salub ritate” –
suplimentar.
punctul „Diverse” (la propunerea d-lu i S. Cazan ), dup cum urmeaz :

a) Proiect de hot râre priv ind ap robarea conces ion rii uno r terenu ri pent ru
construc ii;
b) Proiect de hot râre p rivind darea în administrare a unei suprafe e de teren;
c) Proiect de hot râre p rivind aprobarea amenaj rii unei zone de agrement;
d) Proiect de hot râre p rivind aprobarea uno r sch imburi de terenu ri;

e) Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor imob ile d in domen iul pub lic în
domeniu l p rivat al municip iulu i Roman i ad ministrarea Consiliulu i local Ro man;
f) Proiect de hot râre p rivind aprobarea efectu rii unor cheltuieli din bug etul local;
g) Proiect de hot râre p rivind mod ificarea bugetu lui local pe anul 2007;
h) Proiect de hot râre p rivind aprobarea uno r Stud ii de Fezabilitate;
i) Proiect de hot râre privind modificarea i co mpletarea H .C.L. nr. 67 d in
07.06.2007 pentru aprobarea transmiterii unor imob ile cu destin a ie de lo cuin e
sociale aflate în p rop rietatea public a mun icip iulu i Roman în ad min istrarea S.C.
A cvaserv S.R.L. Roman ;
j) Proiect de hot râre priv ind demo larea i scoaterea din inventar a unui co rp de
cl dire la Grup colar Industrial Materiale de Construc ii;
k) Proiect de hot râre priv ind ap robarea t ransmiterii în folosin gratuit a unor
spa ii dintr-un imobil;
l) Proiect de hot râre privind aprobarea concesion rii prin licita ie public a
activ it ii de organ izare, amenajare i exp loatare a parc rilor pub lice d in
municip iul Roman;
m) Proiect de hot râre p riv ind desemnarea Co misiei pentru circu la iei în mun icip iul
Ro man;
n) Proiect de hot râre privind co mp letarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006, p riv ind
aprobarea Caietu lui de Sarcin i i Regulamentu lui pent ru conces ionarea p rin
licita ie pub lic a Serviciulu i Public de Salubritate;
o) Diverse.
Proiectu l ordinii de zi a fost aprobat în unan imitate de voturi.
La primu l punct de pe ordinea de zi - aprobarea concesion rii unor terenu ri pentru
construc ii – cele 9 puncte au fost avizate i votate dup cum urmeaz :
• pct. 1 – avizat favo rab il - ap robat în unan imitate de votu ri.
• pct. 2 – avizat favo rab il - ap robat în unan imitate de votu ri.
• pct. 3 – avizat favorabil - aprobat cu 17 voturi „pent ru” i 1 ab inere (dl. M.
Popescu).
• pct. 4 – avizat favo rab il - ap robat în unan imitate de votu ri.
• pct. 5 – av izat favo rab il - ap robat cu 16 voturi „pent ru” i 2 ab ineri (d l. M.
Popescu i d l. C. Traciuc).
• pct. 6 – av izat favo rab il - aprob at cu 17 voturi „p entru” i 1 ab inere (dl. C.
Gh ica).
• pct. 7 – avizat favorab il - aprob at cu 14 voturi „pent ru” i 4 ab ineri (dl. C.
Gh ica, d l. P. Bo t in , dl. M. Popescu i d l. D . Zaharia).
• pct. 8 – avizat favo rab il - ap robat în unan imitate de votu ri.
• pct. 9 – av izat favorabil cu amendamentul ca aceste garaje s fie n emetalice.
Dl. consilier Constantin Traciuc d eclar c în Pa can i garajele sunt din c r mid
i au etaj. „Nu s-ar putea i în Roman acest lucru?”.
• pct. 9 – aprobat cu amendamentul co misiei cu 14 voturi „pent ru” i 4 ab ineri (dl.
C. Gh ica, d l. P. Bo tin , dl. M. Flo rea i dl. S. Cazan ).
La punctul b) de pe o rdinea de zi - darea în ad min istrare a unei suprafe e de teren
- avizul comisiei de urbanis m a fost favo rab il.
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Nefiind interven ii, p roiectu l de hot râre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru ” i 2
ab ineri (dl. E. Lupu i d l. M. Pop escu).
La punctul c) pe ord inea d e zi - aprobarea amenaj rii unei zone de ag rement avizu l co misiei de urban ism a fost favorabil cu amendamentul ca garan ia de particip are
de la pun ctul 6.1. s fie m rit la 100.000 lei.
Dl. cons ilier Marius Popescu p ropune urm toarele amendamente:
–
dup art. 4.2. se va introduce un nou punct 4.3. ce va avea u rm torul cup rins:
„Pro iectele t rebuie s con in obligato riu lu cr rile de amenajare bazine exterio are
de înot, împ rejmu ire, terenu ri de joac cop ii, terenuri jocuri sport ive, zon picn ic
cu gr tare amen ajate.”
–
ult imul punct al art. 5.1. va avea u rm to rul cup rins:
„s finalizeze înt reg ansamblu l în maximum 4 an i de la începerea lucr rilor,
astfel:
- ob ligatoriu în p rimii 2 an i se vo r amen aja ob iectivele p rev zute la punctu l 4.3.;
- în u lt imii 2 an i se vor realiza restaurantu l, p iscina, bow lingul i celelalte
obiect ive ale ansamb lulu i.”
–
la art . 6.1. s se int roduc i so licitarea certificatului fiscal.
Dl. consilier Dan A rv tescu propun e ca dup art . 4.3. propus de d l. Marius
Popescu s se int roduc un art ico l nou - 4.4. ce v a avea urm toru l cuprins: „Pro iectele
selec ionate vor fi prezentate în edin pub lic în Consiliul local Roman ”.
Dl.consilier Mihail Florea întreab sub ce fo rm s fie prezentate.
Dl. consilier Vasile Mocanu afirm c pro iect ele se pot prezenta într-o edin
public deschis a Consiliu lui local în prezen a unor speciali ti.
Dl.consilier Mihail Florea cons ider c mai autorizat d in punct de v edere tehn ic
ar fi comisia t ehnic d e u rbanism.
Dl. primar Dan Ioan C rpu or precizeaz c va fi vorba de observa ii pe care
consilierii le pot face pe marginea pro iectulu i.
Nefiind interv en ii, pro iectul de hot râre cu amendamentu l co misiei, cele 3
amendamente propuse de dl. consilier M. Popescu i amendamentu l propus de dl.
consilier Dan A rv tescu a fost aprobat în unan imitate de voturi.
Punctul d) pe ordinea d e zi - aprob area uno r schimburi de terenu ri - avizul
comisiei de urb anism a fost favorabil.
Nefiind interven ii, proiectul de hot râre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, 1
vot „împot riv ” (d l. M.Popescu ) i 2 ab ineri (dl. M. Flo rea i d l. P. Bo t in ).
La punctul e) pe ord inea de zi – aprobarea trecerii unor imobile d in domen iul
public în domeniul priv at al municipiu lu i Roman i admin istrarea Consiliu lu i local
Ro man – av izu l co misiei de urb an ism a fost favorabil.
Dl. consilier Mihail Florea declar c centralele 1 i 2 sunt prinse în p rogramul cu
WWE.
Dl. primar Dan Io an C rpu or precizeaz c prin aceast hot râre doar se trec d in
domeniu l public în do meniu l privat.
Nemaifiind interven ii, pro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
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La punctul f) pe o rd inea d e zi - aprobarea efectu rii unor cheltu ieli din bugetul
local - av izu l comisiei d e buget finan e a fost favo rab il atât pentru cele 3 puncte ini iale
cât i pentru cele 2 puncte suplimentare.
Avizu l comisiei de cultur , s n tate, înv mânt i culte a fost favo rab il pent ru
cele 5 puncte.
Dl. consilier So rin Cazan p ropune ca su ma alocat pent ru „S rb toarea Berii” s
fie strâns d e la agen ii econo mici care î i vor desf ura activitatea pe perioada acestei
s rb tori. „Care este p erioad a festivalulu i ?”
Dl. primar Dan Ioan C rpu or precizeaz c acest festival se va desf ura în luna
august.
Dl. consilier Mihail Flo rea declar c ar t rebu i s particip e i fo rma ii locale la
aceast man ifestare. „Întrucât sunt membru în Consiliu l de A dministra ie al co lii de
Muzic vreau s v mu l umesc pentru suma alocat la punctu l 2 – achizi ion area unei
pianine.”
Dl. consilier Sorin Cazan p ropune ca la festival s participe i fo rma ia de la
Liceu l n r. 5, forma ie ce a fost sponsorizat de Consiliul local s se deplaseze în Italia.
Nemaifiind interven ii, pro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul g) pe ord inea d e zi – mod ificarea bugetu lui local pe anu l 2007 –
avizul comisiei de buget finan e a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul d e hot râre a fost aprobat cu 17 voturi
„pent ru” i 1 ab inere (d l. S. Cazan ).
Punctul h) pe ord inea de zi – aprobarea uno r Stud ii de Fezab ilitate – avizul
comisiei de urb anism a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, pro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul i) pe ord inea de zi – modificarea i co mpletarea H.C.L. nr. 67 din
07.06.2007 pentru ap robarea t ransmiterii unor imobile cu d estina ie de locu in e sociale
aflate în prop rietatea public a mun icipiu lui Ro man în administrarea S.C. Acvaserv
S.R.L. Roman – av izu l comisiei de buget finan e a fost favorab il.
Dl. consilier Marius Pop escu propune ca alineatu l 2 s aib urm to ru l cuprins:
„odat cu transmiterea imob ilelor se vor prelua deb itele i sarcinile aferente acestora”.
Urmare a supunerii la vot, p ro iectul de hot râre, cu amendamentu l d -lui consilier
Marius Popescu a fost aprob at în unan imitate de voturi.
La punctul j) pe ordinea de zi - demo larea i scoaterea d in inventar a unu i corp de
cl dire la Grup colar Industrial Materiale de Construc ii - avizu l comis iei de urbanis m
a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, pro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul k) pe ord inea de zi – aprobarea t ransmiterii în folosin gratuit a
unor spa ii d intr-un imobil - avizu l co misiei de urb anism a fost favo rab il.
Dl. consilier Mihail Flo rea declar c la punctul 2 se transmite în folosin un
spa iu unui P.F. „Solicit argumente suplimentare întrucât acest P.F. încaseaz bani.”
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Dl. primar Dan Ioan C rpu or declar c acest P.F. este singurul d in Roman care
are colaborare cu Casa de Asigur ri de S n t ate Neam . „El func ioneaz în prezent
acolo . A ctiv itat ea acestuia este în sprijinu l cet en ilor din Ro man.”
Dl. consilier Marius Popescu înt reab dac se tie ce suprafa e din „Clubul
Petrotub” este d at i ce suprafa a mai r mas disponibil .
Dl. cons ilier Mihail Florea propun e s se stabileasc o ch irie modic .
Dl. v iceprimar Necu lai Stan declar c în unu l d in imobilele de la „Clubul
Petrotub” mai sunt dispon ibile la parter înc vreo trei înc peri. „Restul înc perilor
trebu ie amenajate, fiind improp rii.”
Urmare a supunerii la vot, pro iectul de hot râre cu amendamentu l d -lui consilier
Mihail Flo rea (P.F. Maftei A urica s pl teasc chirie) a fost aprobat cu 16 voturi
„pent ru” i 2 ab ineri (…).
La punctul l) pe o rd inea d e zi – aprobarea concesion rii prin licita ie pub lic a
activ it ii de o rganizare, amen ajare i exp loat are a parc rilor publice din mun icip iul
Ro man – av izu l co misiei de urb an ism a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, pro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul m) pe o rdinea de zi - desemnarea Co misiei p entru circula ie în
municip iul Ro man - av izu l comisiei de administra ie public local i sport a fost
favorabil cu amendamentul ca în locu l d-lu i consilier Mihail Florea s fie d l. p rimar, iar
dac refu z s fie numit dl. consilier Du mitru Ouatu.
Dl. consilier Constantin Gh ica propune ca din co misie s fac parte 3 consilieri
locali i îl nominalizeaz pe dl. Du mitru Ouatu.
Dl. consilier Vas ile Mocanu îl p ropune ca membru al co misiei pe d l. Gab riel
Luncanu.
Dl. p rimar Dan Ioan C rpu or propune ca s se co mp leteze co misia cu dl.
Dumitru Ouatu i dl. Gabriel Luncanu i s r mân în co mis ie d l. M. Flo rea.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot râre, cu amendamentu l d-lui C. Ghica,
al d-lui V. Mocanu i cel al d-lu i p rimar fost aprob at în unan imitat e de voturi.
La punctul n) pe ord inea de zi - completarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006, priv ind
aprobarea Caietu lui de Sarcin i i Regu lamentulu i pentru conces ionarea prin licit a ie
public a Serviciulu i Public de Salubritate - avizul comis iei de ad min istra ie public
local i sport a fost favo rab il.
Urmare a supunerii la vot, pro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Di verse:
Dl. consilier Sorin Cazan declar c a fost adresat Consiliu lui local o adres d in
22.06.2007 din partea p reotulu i Fab io Vo lani. „P rintele a cerut o sum de 5.000 lei
necesar desf ur rii act ivit ii „Vara împreun ”. Nu am v zut proiectu l de hot râre pe
ordinea d e zi. Propun s supunem votulu i alocarea acestei su me de bani.”
Dl. pre edinte Dan Lauren iu Leoreanu p recizeaz c nu poate fi votat ast zi un
astfel de pro iect pent ru c nu a fost introdus pe ordinea d e zi.
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Dl. consilier Sorin Cazan întreab când vo r începe lucr rile de asfaltare în cartierul
N. B lcescu i când se vo r termina.
Dl. p rimar Dan Io an C rpu or afirm s-au început lucr rile pe strad a Cucutei.
Dl. d irector Dan Felician Ioni precizeaz str zile ce se vor reface anul acesta.
Dl. primar Dan Ioan C rpu or declar c se vor investi în cartieru l N. B lcescu 22 de
miliarde. „Încerc m s aducem aceast zon la nivelu l ora ulu i pentru c i N. B lcescu
este un cart ier al Romanu lu i.”
Dl. consilier Constantin Gh ica propune s se amplaseze ci mele de ap în zonele
aglomerate.
Nemaifiind alt e interven ii, dl. pre edinte Dan Lauren iu Leo reanu declar înch ise
lucr rile ed in ei.

Pre edi nte de edi n ,
Consilier,
Prof. Dan Lauren i u LEOREAN U

Secretar,
J urist Gheorghe CARNARIU
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