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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat astăzi, 25.10.2007, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman; 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 9875 / 19.10.2007. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu orele 

1600. 
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului, se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 20 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Gabriel Vasile 
Luncanu.  

 

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Dan Laurenţiu Leoreanu care declară 
deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local. 

 

Dl. preşedinte Dan Laurenţiu Leoreanu supune la vot procesul verbal al şedinţei 
ordinare din 27.09.2007. 

Dl. consilier Constantin Ghica solicită ca la punctul l) „Proiect de hotărâre 
privind aprobarea preţurilor pentru apă potabilă şi apă uzată practicate de către S.C. 
„ACVASERV” S.R.L. ROMAN” să se elimine ultima frază: „Urmare a supunerii la 
vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.” 

 Urmare a supunerii la vot, procesul verbal al şedinţei ordinare din 27.09.2007 cu 
amendamentul d-lui consilier Constantin Ghica a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

Dl. preşedinte Dan Laurenţiu Leoreanu supune la vot procesul verbal al şedinţei 
extraordinare din 08.10.2007. 

Dl. consilier Constantin Ghica solicită ca la punctul c) „Proiect de hotărâre 
privind aprobarea preţurilor pentru apă potabilă şi apă uzată practicate de către S.C. 
„ACVASERV” S.R.L. ROMAN” să se nominalizeze consilierii care au votat votat 
„împotrivă” şi cei care s-au abţinut. 

 Urmare a supunerii la vot, procesul verbal al şedinţei extraordinare din 
08.10.2007 cu amendamentul d-lui consilier Constantin Ghica a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
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În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu următoarele 
menţiuni: 

- punctul j) de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării 
unor cheltuieli din bugetul local” – se suplimentează cu 1 subpunct 

- punctul „Diverse” – la propunerea d-lui consilier Mihail Florea, după cum 
urmează: 

 

a) Proiect de hotărâre privind  aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui teren; 
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii; 
c) Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor locaţii pentru panouri, casete 

şi mash-uri publicitare; 
d) Proiect de hotărâre privind privind aprobarea unor documentaţii de urbanism; 
e) Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi numirea comisiei de 

licitaţie pentru concesionarea unor terenuri;  
f) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

49/26.05.2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Poliţie 
Comunitară – Roman, a organigramei şi statului de funcţii; 

g) Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al municipiului Roman, a organigramei, statului de funcţii, 
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Statutului personalului voluntar; 

h) Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2008; 
i) Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 6 a H.C.L. nr. 11 din 02.02.2007 

privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 si aprobarea utilizarii 
fondului de rulment; 

j) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local; 
k) Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii; 
l) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 114/2005 pentru aprobarea 

concesionării a două locuri de parcare  pentru taximetre; 
m) Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Roman la constituirea 

unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Neamţ; 
n) Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 34 din 

29.04.2004 privind constituirea Comisei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice şi stabilirea locurilor care cad sub incidenţa art. 5 din Legea nr. 
60/1991; 

o) Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului aferent anului 2008 
pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice; 

p) Diverse. 
 

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

La primul punct de pe ordinea de zi - aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a 
unui teren - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil cu amendamentul ca să se 
introducă în art. 1 „… pe durata existenţei construcţiei …”. 

Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre – cu amendamentul comisiei - a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 
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La punctul b) de pe ordinea de zi - aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii – cele 4 puncte au fost avizate favorabil. 

Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi „pentru”.  
Dl. consilier Dumitru Ouatu nu a participat la vot.  

 

La punctul c) pe ordinea de zi - aprobarea închirierii unor locaţii pentru panouri, 
casete şi mash-uri publicitare - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea consideră că 0,6 euro/element/luna este puţin. „Propun 
măcar 1euro/element/lună.” 

Dl. consilier Alin Antochi solicită să se facă din acest mod de afişaj public o 
chestiune care să înfrumuţeze oraşul.  

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca preţul de pornire să fie de 
5euro/element/lună, pentru a se încasa mai mulţi bani la bugetul local. 

Nemaifiind intervenţii, proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui S. Cazan - 
a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” şi 6 abţineri (dl. A. Antochi, dl. D. Arvătescu, d-ra 
L. Ionescu, dl. M. Florea, ...). 

 

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

Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul e) pe ordinea de zi – aprobarea caietului de sarcini şi numirea comisiei 
de licitaţie pentru concesionarea unor terenuri – avizul comisiei de urbanism a fost 
favorabil.  

Direcţia Generala a Finanţelor Publice Neamţ a nominalizat ca membru al 
comisiei pe dl. ec. Dan Gheorghiu, iar ca supleant pe dl. ec. Ioan Grumăzescu. 

Dl. consilier Mihail Florea propune ca în anexă, la capitolul F.2. să se precizeze 
că terenul de sport şi anexele acestuia se vor folosi gratuit de către Colegiul Naţional 
„Roman Vodă”.  

Nemaifiind intervenţii, proiectul de hotărâre – cu nominalizarea făcută de 
D.G.F.P. Neamţ şi cu amendamentul d-lui consilier Mihail Florea – a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 

La punctul f) pe ordinea de zi - modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
49/26.05.2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Poliţie Comunitară – 
Roman, a organigramei şi statului de funcţii - avizul comisiei de administraţie publică 
locală şi sport a fost favorabil. 

Avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 
Dl. consilier Constantin Ghica întreabă dacă a fost consultată şi Poliţia Română. 

„Avem vreo statistică cu privire la activitatea infracţională şi contravenţională pe raza 
municipiului Roman?” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că atribuţiile Poliţiei Comunitare sunt 
limitate. 

Dl. Sorin Cazan întreabă câte posturi se vor infiinţa, pentru că în proiectul de 
hotărâre sunt 3, iar în expunere sunt 5. 

D-na Florentina Mihai precizează că sunt 3 posturi. „În expunere este o greşeală 
de redactare.” 
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

Punctul g) pe ordinea de zi – aprobarea înfiinţării Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al municipiului Roman, a organigramei, statului de funcţii, 
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Statutului personalului voluntar – 
avizul comisiei de administraţie publică locală şi sport a fost favorabil cu următoarele 
amendamente: 

- după art. 4 se introduce un nou articol – care va avea următorul conţinut: Se 
aprobă Planul de Analiză şi acoperire a riscurilor din municipiul Roman conform 
anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.” 

- La anexa nr. 4 – Drepturi art. 7 – litera r) va avea următorul cuprins: „este scutit 
cu 50% de la plata impozituluipe locuinţă şi terenul aferant acesteia”, litera t) se 
va elimina, iar litera ţ) va avea următorul cuprins: „subvenţionarea taxei la cămin 
pentru personalul voluntar care au elevi sau studenţi la studii în altă localitate în 
cuantum de 50 lei, dar nu mai mult de costul efectiv al taxei.” 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – varianta comisiei – a fost 

aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul h) pe ordinea de zi – impozitele şi taxele locale pentru anul 2008 – 
avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 

Dl. consilier Marius Popescu propune să se renuţe la taxa specială de 0,1%. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că această taxă este necesară, iar până 

acum şi-a dovedit eficienţa. 
Dl. consilier Mihail Florea consideră că propunerile de taxe de la pct. 8.1.2. sunt 

corecte. „Propun ca pentru zona A, pentru comerţ şi alimentaţie publică – pentru a 
descuraja construcţiile pe noi terenuri – 15 euro/m.p.” 

Dl. consilier Vasile Mocanu afirmă că este de acord cu propunerea d-lui Florea. 
„Trebuie să punem accentul pe spaţiile de producţie şi nu pe cele de comerţ.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că propunerea d-lui Florea nu va avea mare 
eficienţă întrucât de 2 săptămâni s-a interzis construirea pe spaţii verzi. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca la punctul 8.1.7. la garaje, în loc de 6 
euro/m.p./an să fie 10 euro/m.p./an. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui 
consilier Sorin Cazan - a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 5 abţineri (…). 

 

La punctul i) pe ordinea de zi – modificarea anexei nr. 6 a H.C.L. nr. 11 din 
02.02.2007 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 si aprobarea 
utilizarii fondului de rulment – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan declară că atunci când s-a început asfaltarea pe str. 
Narciselor nu s-a luat în calcul şi Fundătura Narciselor, o străduţă de 50 metri. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că se va analiza această problemă. 
Dl. consilier Constantin Ghica declară că în zona centrală nu sunt trotuarele 

reparate. „Există o HCL care prevede îngroparea cablurilor prin canale tehnice pe străzi. 
Suntem oraşul păianjen.” 
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Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că în privinţa cablurilor de pe stâlpi se va  
mai aştepta. „În alte oraşe s-a ajuns la procese între primării şi societăţile care au montat 
aceste cabluri.” 

Dl. consilier Constantin Ghica propune să se prevadă canale pentru cabluri pe 
străzile pe care se fac reparaţii capitale. 

Dl. consilier Sorin Cazan declară că atunci când se va construi/reabilita Cantina 
de Ajutor Social de pe str. Anton Pann să se aibă în vedere şi amenajarea unui Club al 
Pensionarilor. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 
„pentru” şi 2 abţineri (dl. M. Popescu şi dl. C. Traciuc). 
 

La punctul j) pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 
local - avizul comisiei de buget finanţe a  fost favorabil pentru primele 2 puncte şi 
punctul suplimentar şi nefavorabil pentru punctul 3. 

Dl. consilier Vasile Mocanu afirmă că punctul 3 s-a amânat până la prezentarea la 
comisie a draftului lucrării. 

Dl. consilier Sorin Cazan declară că este de acord cu propunerea comisiei şi 
prezintă două lucrări pe aceeaşi temă. 

Dl. consilier Petre Boştină afirmă că este pentru prima dată când se cere draftul 
cărţii şi consideră că dl. Andone este o persoană suficient de credibilă. 

Dl. consilier Mihail Florea consideră că pentru Biserica „Sf. Vasile cel Mare” ar 
trebui mai mulţi bani alocaţi. 

Dl. consilier Dan Arvătescu declară că 3.000 lei pentru Biserica „Sf. Vasile cel 
Mare” este foarte puţin. „Propun să se aloce 6.000 lei. În privinţa cărţii d-lui Andone 
consider că aceasta ar trebui discutată la comisie.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că de fiecare dată s-a acceptat finanţarea 
unei cărţi şi consideră că dl. Boştină are dreptate. 

Dl. profesor Mihai Andone precizează că la una din cărţile prezentate de dl. 
Cazan este coautor. Nominalizează lucrările pe care le-a scris şi dă detalii despre cartea 
pentru care s-a solicitat finanţarea. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui 
consilier Dan Arvătescu – a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. M. 
Florea şi ….). 

 

La punctul k) pe ordinea de zi – numirea unei comisii – avizul comisiei de 
administraţie publică locală şi sport a fost favorabil.  

Dl. consilier Constantin Ghica propune ca membri în comisie, din parte 
Consiliului local, pe d-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac şi pe dl. consilier Sorin 
Dumitru Cazan. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui 
consilier Constantin Ghica – a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 
Punctul l) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 114/2005 pentru aprobarea 

concesionării a două locuri de parcare  pentru taximetre - avizul comisiei de 
administraţie publică locală şi sport a fost favorabil cu amendamentul ca redevenţa să 
fie 150 euro lunar/loc, iar licitaţia să se ţină pentru fiecare loc în parte. 
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul comisiei – a 
fost aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. M. Florea şi dl. V. Mocanu). 

 
La punctul m) pe ordinea de zi - participarea Consiliului Local Roman la 

constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Neamţ - avizul 
comisiei de administraţie publică locală şi sport a fost favorabil cu amendamentul ca la 
sfârşitul art. 4 să se adauge: „de către Consiliul local Roman”. 

Dl. consilier Marius Popescu consideră că ceea ce este prevăzut în art. 2 ar 
trebuie să facă obiectul unei hotărâri viitoare. 

Dl. consilier Sorin Cazan întreabă dacă dl. primar este de acord să facă parte din 
acest consiliu de administraţie. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că nu are ce face întrucât este o hotărâre a 
Ministerului Mediului. 

Dl. consilier Constantin Ghica propune ca art. 3 să aibă următoarea formă: „Se 
desemnează în baza unui contract de mandat primarul municipiului Roman ….” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul comisiei - 
fost aprobat cu 19 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. C. Ghica). 

 
La punctul n) pe ordinea de zi - modificarea şi completarea H.C.L. nr. 34 din 

29.04.2004 privind constituirea Comisei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice şi stabilirea locurilor care cad sub incidenţa art. 5 din Legea nr. 
60/1991 – avizul comisiei de administraţie publică locală şi sport a fost favorabil.  

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

 
La punctul o) pe ordinea de zi - scutirea de la plata impozitului aferent anului 

2008 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice - 
avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.  

Dl. consilier Mihail Florea propune ca la art. 2 în loc de „… până la 31 decembrie 
2008 …” să fie „… de la data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune ….”. 
„În privinţa cuantumului consider că 300 lei este prea mic şi propun salariul minim pe 
economie.” 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca locuinţa de domiciliu să nu depăşească 150 
m.p. şi terenul aferent 1000 m.p. 

Dl. consilier Constantin Ghica propune ca la art.1, pct b) suma să fie 500 lei şi 
justifică această propunere. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că propunerea a fost făcută de DITL în 
urma unor calcule foarte precise. 

Dl. consilier Mihail Florea doreşte să ştie care este presiunea asupra bugetului 
local. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că 3 miliarde lei. 
Dl. consilier Mihail Florea întreabă câte familii vor beneficia. 
D-na director Gabriela Pisică precizează că 3200 de familii. 
Dl. consilier Marius Popescu declară că este de acord cu propunerea d-lui Ghica, 

întrucât pragul de 500 lei este unul realist. 
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Dl. consilier Dan Arvătescu afirmă că această nu este singura subvenţie pe care o 
primesc aceste familii cu venituri paupere. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi 
„pentru”, 1 vot „împotrivă” (dl. C. Ghica) şi 5 abţineri (dl. M. Popescu, dl. C. Traciuc, 
dl. N. Iftimie, dl. P. Boştină şi dl. M. Florea). 

 
Diverse:  
 
Dl. consilier Mihail Florea declară că până la această dată s-a reuşit doar înfiinţarea 

societăţii WWE. „Au fost nenumărate discuţii cu partenerii noştri. S-a hotărât ca ei să 
facă o centrală pilot, în centrala nr. 9, pe banii lor, cu termen de finalizare în 15 
noiembrie şi vom vedea atunci dacă vom continua sau nu acest parteneriat.” 

Dl. consilier Eusebiu Lupu precizează că la punctul j) de pe ordinea de zi, a fost o 
greşeală de procedură în ceea ce priveşte supunerea la vot a amendamentului comisiei 
de buget finanţe. S-a supus la vot doar cine este „pentru” şi nu s-a mers mai departe cu 
„împotrivă” şi abţineri. 

Dl. preşedinte Dan Laurenţiu Leoreanu declară că acest lucru nu are relevanţă prea 
mare întrucât au fost numai 2 voturi „pentru” pentru acel amendament, dar consideră că 
procedura trebuie respectată. 

Dl. consilier Constantin Ghica întreabă dacă este vreo soluţie tehnică pentru în faţă 
la Kaufland unde apa este de jumătate de metru. „În spatele blocului 5 de pe 
Dobrogeanu Gherea s-au făcut parcări pentru autobuze, iar când plouă pe aleea dintre 
blocuri apa este de jumătate de metru.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că prin eforturile celor de la Primărie şi a 
intervenţiei celor de la Acvaserv se reuşeşte în situaţii din acestea, foarte grele, să fie 
condiţii cât de cât acceptabile de a se circula prin Roman. „Acolo este vorba de o 
disfuncţionalitate funcţionării canalizării.” 

Dl. consilier Vasile Mocanu declară că printr-o hotărâre a comisiei de circulaţie din 
municipiul Roman s-a stabilit ca maşinile grele să nu mai circule pe str. Griviţei. „Ca 
urmare a devierii traficului s-a deteriorat asfaltul pe străzile alăturate.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că acestă restricţionare a dus la o 
discipinizare a traficului. 

Dl. consilier Sorin Cazan solicită serviciului Poliţie Comunitară mai multă 
operativitate şi vigilenţă. „După ora 2000 camioane de peste 40 de tone circulă prin oraş 
cu deşeuri rezultate din demolări.” 

 
 
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Dan Laurenţiu Leoreanu declară închise 

lucrările şedinţei.  
 
 
 
 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar, 
          Consilier,                                           Jurist Gheorghe CARNARIU 

Prof. Dan Laurenţiu LEOREANU 


