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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 12.07.2007, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 

�edin�a a fost convocat�  prin Dispozi�ia Primarului nr. 6925 / 06.07.2007. 
�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 18 consilieri, lipsind motivat d-na consilier Irina Ilie, d-ra 
consilier Ligia Ionescu �i nemotivat d-na consilier Lenu�a Nu�a Chiriac.  

 

Pre�edinte de �edin�� este dl. consilier Dan Lauren�iu Leoreanu care declar�  
deschis� �edin�a ordinar� a Consiliulu i Local. 

 

Dl. pre�edinte Dan Lauren� iu Leoreanu supune la vot procesul verbal al �edin�ei  
ordinare din  07.06.2007, acesta fiind aprobat  în unanimitate de voturi. 

Dl. pre�edinte Dan Lauren� iu Leoreanu supune la vot procesul verbal al �edin�ei  
extraordinare d in 28.06.2007, acesta fiind aprobat  în unanimitate de voturi. 

Dl. pre�edinte Dan Lauren� iu Leoreanu supune la vot procesul verbal al �edin�ei  
extraordinare d in 10.07.2007, acesta fiind aprobat  în unanimitate de voturi. 

 

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 2 subpuncte. 

- punctul n) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre privind completarea H.C.L. nr. 
89/28.09.2006, privind aprobarea Caietu lui de Sarcini �i Regulamentului pentru  
concesionarea prin licita� ie public� a Serviciului Public de Salubritate” –  
suplimentar. 

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

a) Proiect de hot�râre priv ind aprobarea conces ion�rii unor terenuri pentru  
construc�ii; 

b) Proiect de hot�râre privind darea în administrare a unei suprafe�e de teren; 
c) Proiect de hot�râre privind aprobarea amenaj�rii unei zone de agrement; 
d) Proiect de hot�râre privind aprobarea unor schimburi de terenuri; 
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e) Proiect de hot�râre privind aprobarea trecerii unor imobile d in domeniul public în  
domeniul privat  al municipiului Roman �i administrarea Consiliulu i local Roman; 

f) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din bugetul local; 
g) Proiect de hot�râre privind modificarea bugetului local pe anul 2007; 
h) Proiect de hot�râre privind aprobarea unor Studii de Fezabilitate; 
i) Proiect de hot�râre privind modificarea �i completarea H.C.L. nr. 67 din  

07.06.2007 pentru aprobarea transmiterii unor imobile 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 demolarea �i scoaterea din inventar a unui corp de 
cl�dire la Grup �colar Industrial Materiale de Construc� ii; 

k) Proiect de hot�râre priv ind aprobarea 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 organizare, amenajare �i exploatare a parc�rilor publice d in  
municipiul Roman; 

m) Proiect de hot�râre priv ind desemnarea Comisiei pentru circula�iei în  municipiul 
Roman; 

n) Proiect de hot�râre privind completarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006, priv ind 
aprobarea Caietu lui de Sarcini � i Regulamentului pentru conces ionarea prin  
licita� ie public� a Serviciului Public de Salubritate; 

o) Diverse. 
 

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

La primul punct de pe ordinea de zi - aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru  
construc�ii – cele 9 puncte au fost avizate �i votate dup� cum urmeaz� : 

• pct. 1 – avizat favorabil - aprobat  în unanimitate de voturi. 
• pct. 2 – avizat favorabil - aprobat  în unanimitate de voturi. 
• pct. 3 – avizat favorabil  - aprobat cu 17 voturi „pentru” �i 1 ab�inere (dl. M. 

Popescu). 
• pct. 4 – avizat favorabil - aprobat  în unanimitate de voturi. 
• pct. 5 – avizat favorabil - aprobat cu 16 voturi „pentru” �i 2 ab� ineri (d l. M. 

Popescu �i d l. C. Traciuc). 
• pct. 6 – avizat favorabil  - aprobat cu 17 voturi „pentru” �i 1 ab� inere (dl. C. 

Ghica). 
• pct. 7 – avizat favorabil  - aprobat cu 14 voturi „pentru” �i 4 ab� ineri (dl. C. 

Ghica, d l. P. Bo�t in�, dl. M. Popescu �i d l. D. Zaharia). 
• pct. 8 – avizat favorabil - aprobat  în unanimitate de voturi. 
•  pct. 9  – avizat favorabil cu  amendamentul ca aceste garaje s� fie nemetalice. 

Dl. consilier Constantin Traciuc declar� c� în Pa�cani garajele sunt din c�r�mid�  
�i au  etaj. „Nu s-ar putea �i în Roman acest lucru?”. 
• pct. 9  – aprobat cu amendamentul comisiei cu 14 voturi „pentru” �i 4 ab�ineri (dl. 

C. Ghica, d l. P. Bo�tin�, dl. M. Florea �i dl. S. Cazan). 
 

La punctul b) de pe ordinea de zi - darea în administrare a unei suprafe�e de teren  
- avizul comisiei de urbanis m a fost favorabil. 
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Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” �i 2  
ab�ineri (dl. E. Lupu � i d l. M. Popescu). 

 

La punctul c) pe ordinea de zi - aprobarea amenaj�rii unei zone de agrement -  
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil cu amendamentul ca garan� ia de participare 
de la punctul 6.1. s� fie m�rit�  la 100.000 lei. 

Dl. cons ilier Marius Popescu propune urm�toarele amendamente:  
– dup� art. 4.2. se va introduce un nou punct 4.3. ce va avea urm�torul cuprins: 

„Proiectele t rebuie s� con�in� obligatoriu lucr�rile de amenajare bazine exterioare 
de înot, împrejmuire, terenuri de joac� copii, terenuri jocuri sport ive, zon� picnic 
cu gr�tare amenajate.” 

– ult imul punct al art. 5.1. va avea urm�torul cuprins:  
„s� finalizeze întreg ansamblul în maximum 4 ani de la începerea lucr�rilor, 
astfel: 
 - obligatoriu în  primii 2 ani se vor amenaja obiectivele prev�zute la punctul 4.3.; 
 - în u lt imii 2 ani se vor realiza restaurantul, p iscina, bowlingul �i celelalte 
obiect ive ale ansamblului.” 

– la art . 6.1. s� se introduc�  �i so licitarea certificatului fiscal. 
Dl. consilier Dan Arv�tescu propune ca dup� art . 4.3. propus de d l. Marius  

Popescu s� se introduc�  un art icol nou - 4.4. ce va avea urm�torul cuprins: „Proiectele 
selec� ionate vor fi prezentate în �edin�� public� în Consiliul local Roman”. 

Dl.consilier Mihail Florea întreab�  sub ce form�  s� fie prezentate. 
Dl. consilier Vasile Mocanu afirm� c� proiectele 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 vedere tehnic  

ar fi comisia tehnic� de urbanism. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� va fi vorba de observa� ii pe care  

consilierii le pot face pe marginea proiectului. 
Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre cu amendamentul comisiei, cele 3  

amendamente propuse de dl. consilier M. Popescu �i amendamentul propus de dl. 
consilier Dan Arv�tescu a fost aprobat în  unanimitate de voturi. 

 

Punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea unor schimburi de terenuri -  avizul  
comisiei de urbanism a fost favorabil.  

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, 1  
vot „împotriv�” (d l. M.Popescu)  �i 2 ab� ineri (dl. M. Florea �i d l. P. Bo�t in�). 

 

La punctul e) pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor imobile d in domeniul  
public în domeniul privat al municipiului Roman �i administrarea Consiliu lu i local 
Roman – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.  

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� centralele 1 �i 2 sunt prinse în programul cu  
WWE. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� prin aceast� hot�râre doar se trec d in  
domeniul public în domeniul privat. 

Nemaifiind interven� ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de  
voturi. 
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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 2 puncte suplimentare. 

Avizul comisiei de cultur� , s�n�tate, înv���mânt  �i culte a fost favorabil pentru  
cele 5 puncte. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca suma alocat� pentru „S�rb�toarea Berii” s�  
fie strâns� de la agen� ii economici care î�i vor desf��ura activitatea pe perioada acestei 
s�rb�tori. „Care este perioada festivalului ?” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� acest festival se va desf��ura în luna  
august. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� ar t rebui s� participe �i forma�ii locale la  
aceast� manifestare. „Întrucât sunt membru în  Consiliu l de Administra�ie al �colii de 
Muzic� vreau s� v� mul�umesc pentru suma alocat� la punctul 2 – achizi� ionarea unei 
pianine.” 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca la festival s� participe �i forma�ia de la  
Liceul nr. 5, forma�ie ce a fost sponsorizat� de Consiliul local s� se deplaseze în Italia. 

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

 

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

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

 

Punctul h) pe ordinea de zi – aprobarea unor Studii de Fezabilitate – avizul  
comisiei de urbanism a  fost favorabil. 

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

 

La punctul i) pe ordinea de zi – modificarea �i completarea H.C.L. nr. 67 din  
07.06.2007 pentru  aprobarea t ransmiterii unor imobile 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 buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu propune ca alineatul 2 s� aib� urm�torul cuprins:  
„odat� cu  transmiterea imobilelor se vor prelua debitele �i sarcinile aferente acestora”. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre, cu amendamentul d-lui consilier  
Marius Popescu a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul j) pe ordinea de zi - demolarea �i scoaterea d in inventar a unui corp de  
cl�dire la Grup �colar Industrial Materiale de Construc� ii  - avizul comis iei de urbanis m 
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 – aprobarea t ransmiterii în  folosin�� gratuit� a  
unor spa� ii d intr-un  imobil - avizul comisiei de urbanism a  fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� la punctul 2 se transmite în folosin�� un  
spa�iu unui P.F. „Solicit  argumente suplimentare întrucât acest P.F. încaseaz� bani.” 

 



 5  

 
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�tate Neam�. „El func� ioneaz� în prezent  
acolo . Activ itatea acestuia este în sprijinul cet��enilor din  Roman.” 

Dl. consilier Marius Popescu întreab�  dac� se �tie ce suprafa�e din  „Clubul  
Petrotub” este dat� � i ce suprafa��  a mai r�mas disponibil�. 

Dl. cons ilier Mihail Florea propune s� se stabileasc� o chirie modic�. 
Dl. v iceprimar Neculai Stan declar� c� în unul d in imobilele de la „Clubul  

Petrotub” mai sunt disponibile la parter înc� vreo trei înc�peri. „Restul înc�perilor 
trebuie amenajate, fiind improprii.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre cu amendamentul d-lui consilier  
Mihail Florea (P.F. Maftei Aurica s� pl�teasc� chirie) a fost aprobat cu 16 voturi 
„pentru” �i 2 ab�ineri (…). 

 

La punctul l) pe ordinea de zi – aprobarea concesion�rii prin licita� ie public� a  
activ it�� ii de organizare, amenajare �i exploatare a parc�rilor publice din municipiul 
Roman – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

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

 

La punctul m) pe ordinea de zi - desemnarea Comisiei pentru circula� ie în  
municipiul Roman - avizul comisiei de administra� ie public� local� �i sport a fost  
favorabil cu amendamentul ca în locul d-lu i consilier Mihail Florea s� fie d l. primar, iar 
dac� refuz�  s� fie numit dl. consilier Dumitru Ouatu. 

Dl. consilier Constantin Ghica propune ca din comisie s� fac� parte 3 consilieri  
locali �i îl nominalizeaz� pe dl. Dumitru  Ouatu. 

Dl. consilier Vas ile Mocanu îl propune ca membru al comisiei pe d l. Gabriel  
Luncanu. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or propune ca s� se completeze comisia cu dl.  
Dumitru  Ouatu  �i dl. Gabriel Luncanu � i s� r�mân� în comis ie d l. M. Florea. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre, cu amendamentul d-lui C. Ghica,  
al d-lui V. Mocanu �i cel al d-lu i primar fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul n) pe ordinea de zi - completarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006, priv ind  
aprobarea Caietu lui de Sarcini �i Regulamentului pentru  conces ionarea prin  licita�ie 
public� a Serviciului Public de Salubritate - 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. 

 
Diverse: 
 
Dl. consilier Sorin Cazan declar�  c� a fost adresat� Consiliu lui local o adres� d in  

22.06.2007 din  partea preotului Fabio Volani. „P�rintele a cerut o sum� de 5.000 lei 
necesar� desf��ur�rii act ivit�� ii „Vara împreun�”. Nu am v�zut proiectul de hot�râre pe 
ordinea de zi. Propun s� supunem votului alocarea acestei sume de bani.” 

Dl. pre�edinte Dan Lauren� iu Leoreanu precizeaz�  c� nu poate fi votat ast�zi un 
astfel de proiect pentru c� nu a fost introdus pe ordinea de zi. 
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Dl. consilier Sorin Cazan întreab� când vor începe lucr�rile de asfaltare în cartierul 
N. B� lcescu �i când se vor termina. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm�  s-au început lucr�rile pe strada 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 cartierul N. B� lcescu 22 de 

miliarde. „Încerc�m s� aducem aceast� zon� la nivelul ora�ului pentru c� �i N. B�lcescu 
este un cart ier al Romanului.” 

Dl. consilier Constantin Ghica propune s� se amplaseze ci�mele de ap� în zonele 
aglomerate. 

 
 
Nemaifiind alte interven�ii, dl. pre�edinte Dan Lauren� iu Leoreanu declar� închise 

lucr�rile �edin�ei.  
 
 
 
 
 
 
 

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

Prof. Dan Lauren�iu LEOREANU 


