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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 09.08.2007, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 

�edin�a a fost convocat�  prin Dispozi�ia Primarului nr. 7404 / 03.08.2007. 
�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 14 consilieri, lipsind motivat d-na consilier Irina Ilie, dl. 
consilier Lauren� iu Leoreanu, d-na cons ilier Lenu�a Chiriac, d-na consilier Elena 
Chi� imu�, d-ra consilier Ligia Ionescu, dl. consilier Iosif Mihoc �i d l. consilier Vasile 
Mocanu.  

 

Pre�edinte de �edin�� este dl. consilier Gabriel Vasile Luncanu care declar�  
deschis� �edin�a ordinar� a Consiliulu i Local. 

 

Dl. pre�edinte Gabriel Vasile Luncanu supune spre aprobare proiectul ordinii de  
zi, cu  urm�toarele men� iuni: 

- punctul f) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre privind modificarea H.C.L. nr. 
117 din  29.11.2006 privind impozitele �i taxele locale pentru anul 2007” –  
suplimentar, 

- punctul g) de pe ordinea de zi „Proiect de hot�râre priv ind aprobarea efectu�rii 
unor cheltuieli în cadrul proiectului „Sistem informatic integrat pentru  
eficient izarea act ivit�� ilor în cadrul Prim�riei Municipiului Roman”” –  
suplimentar, 

- punctul „Diverse”,  
- precum � i începerea d iscu� iilor cu punctul „d”, dup� cum urmeaz� : 
 

a) Proiect de hot�râre privind modificarea H.C.L. nr. 52/26.06.2003, priv ind 
aprobarea func�iilor publice, organigramei, statului de func� ii � i num�ru lui de 
personal pentru  aparatul propriu al Consiliulu i Local al  muncipiului Roman �i 
serviciile publice subordonate; 

b) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din bugetul local; 
c) Proiect de hot�râre privind modificarea listei cu obiectivele de investi�ii ce se vor 

finan�a din împrumut; 
d) Proiect de hot�râre privind aprobarea unui Studiu de Fezabilitate; 
e) Proiect de hot�râre priv ind aprobarea regulamentului de administrare �i 

func� ionare a cimit irelor apar�inând Prim�riei municipiului Roman; 
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f) Proiect de hot�râre privind modificarea H.C.L. nr. 117 din 29.11.2006 priv ind 
impozitele �i taxele locale pentru anul 2007; 

g) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor cheltu ieli în cadrul 
proiectului „Sistem informatic integrat pentru eficient izarea activ it�� ilor în cadrul 
Prim�riei Municipiului Roman”; 

h) Diverse. 
 

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

La punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea unui Studiu  de Fezabilitate - avizul  
comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� strada Mart ir Horia nu a fost aprobat� în  
hot�rârea cu împrumutul bancar. „Consider c� ar trebui s� punem în d iscu�ie doar 
studiile de fezabilitate pentru acele str�zi ce au  fost aprobate în hot�rârea referitoare la 
împrumut.” 

Dl. d irector Dan Felician Ioni�� prezint� istoricul hot�rârilor legate de investi� iile  
ce se vor realiza d in împrumutul bancar. 

 Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� au fost mai multe interven�ii la aceast�  
list�. „La început a fost o list� care avea doar câteva studii de fazabilitate, cu sume 
exacte, restul fiind estimate de noi. Noi am modificat lista dup� cum am avut proiectele 
cu sumele exacte.” 

Nemaifiind interven� ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu  13 voturi „pentru”  
�i o ab�inere (dl. P. Bo�tin�). 

 

La punctul a) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 52/26.06.2003, priv ind  
aprobarea func� iilor publice, organigramei, statulu i de func�ii �i num�ru lui de personal 
pentru aparatul propriu al Consiliu lu i Local al  muncipiului Roman � i serviciile publice 
subordonate – 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 b) pe ordinea de zi - aprobarea efectu�rii unor cheltu ieli din bugetul  
local  - avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. Avizul comisiei de cultur�, 
s�n�tate, înv���mânt  �i culte a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Ghica afirm� c� are de adus critici la expunerea de  
motive � i înt reab�  în ce const� modernizarea laboratorului de fizic�. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� este vorba de schimbarea parchetului,  
mobilier, precum �i dot�ri specifice. 

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

 

Punctul c) pe ordinea de zi - modificarea listei cu obiectivele de invest i�ii ce se 
vor finan�a din  împrumut - avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune, având în vedere ca pentru Pietonal s-a aprobat  
prima dat� 60 miliarde, iar acum 16 miliarde, s� nu se mai investeasc� nimic anul acesta 
în Pietonal, iar cei 16 miliarde s� se fo loseasc� pentru repararea str�zii prof. Dumitru  
M�rtina�. „Consider c� pentru  strada Alba Iulia suma de 5 miliarde este cam mare. Am 
constatat c� a disp�rut strada Tinosului care a fost aprobat� de Consiliul local pentru  
modernizare.” 
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Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� pentru Pietonal s-a finalizat studiul de  
fezabilitate. „Aceste studii sunt f�cute de societ�� i comerciale care au câ�tigat licita�ia 
pe SEAP. La aceste firme lucreaz� profesori universitari d in Ia�i � i Bac�u. Din suma 
total� s -au sc�zut sumele prev�zute pentru studiile de fezabilitate �i a rezultat  16 
miliarde, pe care-i vom folosi pentru Pietonal. Ar fi p�cat ca anul acesta s� nu lucr�m �i 
la Pietonal. În priv in�a str�zii Dumitru M�rt ina�, aceasta va fi ref�cut� anul acesta, dar 
nu din bugetul local, ci din bugetul de stat, printr-o hot�râre de guvern ce va ap�rea în  
curând. Dup� ce va ap�rea în Monitorul oficial suma de 16 miliarde vom lansa pe SEAP 
licita� ia pentru  repara�ia acestei str�zi.” 

Dl. consilier Mihail Florea propune ca atunci când se vor face recep� ii la astfel de  
obiect ive, realizate d in împrumut, s� fie invita�i � i consilierii locali �i s� li se prezinte 
pre�ul, condi�iile tehnice de execu� ie, termenul de garan� ie, etc. 

Dl. consilier Dumitru Ouatu declar� c� strada Alba Iu lia va fi reparat� numai pe o  
por�iune. „Ceila� i locuitori ai str�zii m-au întrbat dac� nu sunt �i ei cet��eni ai acestui 
ora� ? De ce nu de repar�  toat�  strada ?” 

Dl. director Dan Felician Ioni�� afirm� c� aceast� strad� nu trebuia inclus� în  
hot�rârea in i�ial�. „Din punct de vedere tehnic este foarte greu s� se realizeze por�iune 
de strad�  inclus�. Ea este f�cut� d in beton. E foarte greu s� t ras�m „lin ia ro� ie” pentru  
ca apa s� nu  b� lteasc�. E nevoie de o  frez� de beton, pe care din p�cate nu o g�sim.” 

Dl. consilier Constant in Ghica roag� ca pe viitor expunerile de motive s� fie mai  
exacte � i mai la obiect . 

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

 

La punctul e) pe ordinea de zi – aprobarea regulamentului de administrare �i  
func� ionare a cimit irelor apar�inând Prim�riei municipiului Roman – avizul comisiei de 
administra� ie public� local� �i sport a fost nefavorabil.  

Dl. Marius Popescu propune ca art. 2 din proiect s� fie eliminat. 
Dl. consilier Dumitru Ouatu consider� c� termenul de 7 ani prev�zut de art. 16  

este prea scurt . „Propun un termen de 25 de ani.” 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� termenul s-a stabilit la 7 ani întrucât la  

dezgrop�rile se fac la 7 ani. 
Dl. consilier Dumitru Ouatu consider� c� ar trebui stabilite ni�te tarife pentru c�   

art. 43 prevede c� lucr�rile sunt efecuate numai de administrator. „Propun ca lucr�rile s�  
fie �i de alte firme autorizate cu  acordul Consiliului local.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or consider� bun�  propunerea d-lui consilier D.  
Ouatu. 

Dl. consilier Marius Popescu propune ca pentru locurile simple perioada s� fie de  
7 ani, iar pentru construc�ii perioada s� fie de 25 de ani. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu declar� c� nu trebuie f�cut� dist inc� ie între un loc  
simplu �i o construc�ie , întrucât termenul nu este de 7 ani ci, de n ori 7 ani. „Propun ca 
personalit�� ile s� fie înhumate într-o zon� anumit�  numit� „Aleea Personalit��ilor”.” 

Nemaifiind interven� ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de  
voturi cu  urm�toarele amendamente: 

- art. 2 din  hot�râre se elimin� 
- art. 19, alin. 1 va avea urm�torul con� inut: „Personalit�� ilor marcante ale 

localit�� ii li se pot atribui locuri de înhumare gratuite, pe veci, în cimitirele 
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apar� inând  Municipiului Roman, într-o zon� atribuit� în acest scop numit�  
„Aleea Personalit��ilor” prin  Hot�rârea Consiliulu i Local.” 

- art. 43 va avea urm�torul con� inut : „. În cimit irele apar�inând  Municipiului 
Roman se pot executa construc�ii funerare numai de c�tre administrator sau de 
c�tre firme specializate numai cu acordul Cons iliu lui Local Roman.” 
 

La punctul f) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 117 din 29.11.2006 
privind impozitele �i taxele locale pentru anul 2007 - 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 – aprobarea efectu�rii unor cheltuieli în cadrul 
proiectului „Sistem informatic integrat pentru eficientizarea act ivit��ilor în cadrul  
Prim�riei Municipiului Roman” –  avizul comisiei de buget  finan�e a  fost favorabil. 

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

 
Diverse: 
 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� Biroul Programe Prognoze a câ�t igat pân�  
acum proiecte în  valoare de 1.600.000 euro. „Avem dou� proiecte majore: unul pe 
fonduri structurale referitor la ap� �i canalizare �i unul referitor la Centrul expozi� ional. 
Vom depune documenta� iile anul acesta, iar fondurile vor fi accesate la anul.” 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca parcarea de pe strada Roman Mu�at s� fie 
mutat� pe cealalt�  parte. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or solicit� comisiei de circula� ie s� se autosesiseze �i s�  
analizeze aceast� propunere. 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� a avut o întâln ire cu o persoan� care reprezint� o  
societate d in Italia care se ocup� cu furnizarea degazificatorilor. „Este vorba de o  
instala�ie care produce energie electric� verde din gunoi menajer. Ei si-au ar�tat  
disponibilitatea de a realiza aceast� instala� ie la Roman. Doresc s� aib� o d iscu�ie cu cei 
din administra� ia public� local�, pentru a le pune un teren la d ispozi�ie, o surs� de ap�, 
lin ie electric�, gaz sau motorin� , pân� când instala� ia va fi la grad de autogestionare.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� in i�iat iva d-lui Cazan este foarte bun�. „O 
astfel de instala�ie nu poate fi f�cut� decât în momentul în care avem groapa ecologic�. 
Da�i acea adres� d-lu i viceprimar.” 

Dl. consilier Dumitru Ouatu propune ca pe centru s� se l�rgeasc� parc�rile, prin  
mic�orarea trotuarului, pentru a reduce num�rul accidentelor. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or solicit� comisiei de circula� ie s� se autosesiseze �i s�  
analizeze �i aceast� propunere. 

 

Nemaifiind alte interven� ii, dl. pre�edinte Gabriel Vas ile Luncanu declar� închise  
lucr�rile �edin�ei.  

 

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

       Gabriel  Vasile LUNCANU 


