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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat astăzi, 15.11.2007, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman; 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 10128 / 09.11.2007. 
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 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Petre Boştină, d-ra 
consilier Ligia Ionescu şi dl. consilier Constantin Traciuc.  

 

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Gabriel Vasile Luncanu care declară 
deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local. 

 

Dl. preşedinte Gabriel Vasile Luncanu supune la vot procesul verbal al şedinţei 
ordinare din 25.10.2007 care a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se 
suplimenta ordinea de zi cu următoarele: 

- punctul n) – „Proiect de hotărâre privind împuternicirea unei persoane şi modul 
de reprezentare a Consiliului Local Roman în dosarul nr. 4542/103/2007 CA”; 

- punctul o) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor la gigacalorie 
practicate de către S.C. „Acvaserv” S.R.L. Roman”; 

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

 

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor studii de fezabilitate; 
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 71 din 31.08.2005 

privind aprobarea transmiterii în administrare a unor imobile; 
c) Proiect de hotărâre privind completarea unei comisii de licitaţii; 
d) Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unui imobil; 
e) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism; 
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii; 



 2  

g) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 89 din 12.07.2007 pentru 
aprobarea demolării şi scoaterii din inventar a unui corp de clădire la Grup Şcolar 
Industrial Materiale de Construcţii;  

h) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului Constitutiv şi al Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  AQUA NEAMŢ; 

i) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local; 
j) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2007; 
k) Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii bunurilor ce reprezintă sistemul de 

alimentare cu energie termică aparţinând domeniul public al municipiului Roman 
din administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman în administrarea Municipiului 
Roman; 

l) Proiect de hotărâre privind aprobarea competenţei Compartimentului Transport 
Public Local ca Autoritate de Autorizare; 

m) Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune a Serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare a municipiului Roman către S.C. APA SERV 
S.A. NEAMŢ; 

n) Proiect de hotărâre privind împuternicirea unei persoane şi modul de reprezentare a 
Consiliului Local Roman în dosarul nr. 4542/103/2007 CA; 

o) Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor la gigacalorie practicate de către 
S.C. „Acvaserv” S.R.L. Roman; 

p) Diverse. 
 

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

La primul punct de pe ordinea de zi – aprobarea unor studii de fezabilitate – 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

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

La punctul b) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării H.C.L. nr. 71 din 
31.08.2005 privind aprobarea transmiterii în administrare a unor imobile – avizul 
comisiei de urbanism a fost favorabil. 

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

La punctul c) pe ordinea de zi – completarea unei comisii de licitaţii - avizul  
comisiei de urbanism a fost favorabil. 

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

Punctul d) pe ordinea de zi – aprobarea casării unui imobil – avizul comisiei de 
urbanism a fost favorabil cu amendamentul ca în art. 1 şi în titlu să se insereze: „… 
aparţinând domeniului privat al municipiului Roman …”.  

Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre – cu amendamentul comisiei – a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul e) pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de urbanism – 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil pentru toate cele 3 puncte.  

Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 2 
abţineri (dl. S. Cazan şi dl. M. Florea). 
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La punctul f) pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii – cele 7 puncte au fost avizate şi votate după cum urmează: 

- pct. 1 – avizat favorabil – aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. C. Ghica 
şi dl. dl. M. Florea). 

- pct. 2 – avizat favorabil – aprobat cu 14 voturi „pentru”, 3 abţineri (dl. M. 
Popescu, dl. S. Cazan şi dl. C. Ghica) şi 1 vot „împotrivă” (dl. M. Florea). 

- pct. 3 – avizat favorabil – aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. M. 
Florea). 

- pct. 4 (Primăverii, f.n.) – avizat favorabil cu amendamentul ca să se concesioneze 
prin licitaţie publică şi nu direct. 

Dl. consilier Marius Popescu declară că nu înţelege punctul de vedere al comisiei. 
„La licitaţie cine s-ar extinde în locul respectiv?”. 

Dl. consilier Alexandru Cocuţ precizează că acolo este o suprafaţă foarte mare şi ar 
fi bine să se extindă şi alte societăţi. „Poate s-ar obţine un preţ mai bun”. 

- pct. 4 – aprobat cu amendamentul comisiei în unanimitate de voturi. 
- pct. 5 –  avizat favorabil – aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. M. 

Popescu). 
- pct. 6 – avizat favorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. M. 

Popescu, dl. M. Florea şi dl. C. Ghica). 
- pct. 7 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 
 

Punctul g) pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 89 din 12.07.2007 pentru 
aprobarea demolării şi scoaterii din inventar a unui corp de clădire la Grup Şcolar 
Industrial Materiale de Construcţii – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan întreabă despre ce corp de clădire este vorba. „Este cel 
care este demolat?” 

Dl. consilier Neculai Iftimie declară că acum se derulează două proiecte. „Unul 
din ele este reabilitarea corpului „Ateliere”. Firma care a câştigat licitaţia a ajuns la 
concluzia că nu are ce repara şi a propus demolarea. Clădirile erau foarte vechi şi nu 
mai prezentau siguranţă. La ora actuală lucrările de construcţie sunt în faza de 
execuţie.” 

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

 

La punctul h) pe ordinea de zi – aprobarea proiectului Actului Constitutiv şi al 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  AQUA NEAMŢ – 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 i) pe ordinea de zi – efectuării unor cheltuieli din bugetul local – 
avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. Avizul comisie pentru cultură, 
sănătate, învăţământ şi culte a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea declară că pe 1 decembrie este Ziua României. 
„Propun să se aloce şi pentru această zi o sumă de bani – 10.000 lei, iar manifestările să 
includă şi un simpozion la Muzeul de Istorie.” 

Dl. consilier Constantin Ghica propune ca cele 70 de familii care sărbătoresc anul 
acesta 50 de ani de la căsătorie să fie premiate cu 200 lei/familie. 
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Dl. consilier Laurenţiu Leoreanu propune pentru fiecare familie 300 de lei. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că acest eveniment este foarte important în 

viaţa oricărei familii. Consider că propunerea cu 200 lei/familie este cea mai 
rezonabilă.” 

Urmare a supunerii la vot au fost aprobate următoarele sume: 
 24.000 lei în vederea organizării manifestărilor şi premierii cetăţenilor 

municipiului Roman care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul 2007 
(amendament dl. C. Ghica) – aprobat cu 12 voturi „pentru”şi 6 abţineri (…). 

 34.000 lei în vederea organizării manifestărilor prilejuite de Deschiderea 
Orăşelului Copiilor – aprobat în unanimitate de voturi. 

 100.000 lei în vederea organizării manifestărilor prilejuite de organizarea 
spectacolului pentru Revelionul 2007 – 2008 în Piaţa Roman Vodă – aprobat cu 
17 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan). 

 echivalentului sumei de 500 euro în vederea sprijinirii participării d-lui Dan 
Mironescu la o bursă de studii în Rusia în anul anul universitar 2007-2008 – 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 8.000 lei în vederea organizării acţiunilor prilejuite de Festivalul Datinilor şi 
Obiceiurilor de Anul Nou – aprobat în unanimitate de voturi. 

 10.000 lei în vederea organizării manifestărilor prilejuite „1 Decembrie – ZIUA 
ROMÂNIEI” – manifestare ce va cuprinde şi un Simpozin la Muzeul de Istorie 
Roman (propunere dl. M. Florea) – în unanimitate de voturi. 

 

La punctul j) pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 2007 – avizul 
comisiei de buget finanţe a  fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru” şi 1 abţinere (dl. M. Florea). 

 

La punctul k) pe ordinea de zi – aprobarea trecerii bunurilor ce reprezintă 
sistemul de alimentare cu energie termică aparţinând domeniul public al municipiului 
Roman din administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman în administrarea 
Municipiului Roman – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil cu amendamentul ca 
art. 1 să aibă următorul conţinut: „Se aprobă trecerea din administrarea S.C. 
ACVASERV S.R.L. Roman în administrarea Consiliului Local al municipiului Roman 
a sistemului de alimentare cu energie termică şi terenurile aferente, bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Roman, înscrise în anexa nr. 3, poziţia 188 din H.G. 
nr. 1365/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi a 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ.”  

Dl. consilier Mihail Florea întreabă ce se va întâmpla cu C.T. 2 (Anton Pann). 
„Societatea Acvaserv va trebui să rămână numai cu activitatea de distribuţie de apă şi 
canalizare. Ce se va face cu salubritatea şi cu cimitirul?” 

Dl. director Eduard Corduneanu declară că cimitirul nu este un activ, ci o 
activitate. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că trebuie să acceptăm operatorul regional. 
„Partea de termie o vom trece la Biroul Tehnic din Primărie. Următorul pas va fi 
concesionarea cimitirului.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul comisiei de 
urbanism – a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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Punctul l) pe ordinea de zi – aprobarea competenţei Compartimentului Transport 
Public Local ca Autoritate de Autorizare – avizul comisiei de administraţie publică 
locală şi sport a fost favorabil cu amendamentul ca art. 1 să aibă următorul conţinut: „Se 
înfiinţează Autoritatea de Autorizare, parte componentă a Compartimentului Transport 
Public Local, aceasta având toate atribuţiile autorităţii de autorizare conferite de 
legislaţia în vigoare”. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul comisiei – a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 
La punctul m) pe ordinea de zi – aprobarea delegării de gestiune a Serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare a municipiului Roman către S.C. APA SERV S.A. 
NEAMŢ – 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 n) pe ordinea de zi – împuternicirea unei persoane şi modul de 

reprezentare a Consiliului Local Roman în dosarul nr. 4542/103/2007 CA – avizul 
comisiei juridice 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 – aprobarea preţurilor la gigacalorie practicate de 

către S.C. „Acvaserv” S.R.L. Roman – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.  
Dl. consilier Mihail Florea întreabă dacă există o fundamentare de preţ, o 

structură de cost şi dacă sunt făcute demersurile la A.N.R.S.C. pentru aprobarea acestui 
preţ. 

Dl. director Eduard Corduneanu declară că a fost depusă structura de cost. „Nu 
sunt făcute demersurile la A.N.R.S.C. pentru că vom mai da căldură doar vreo două 
săptămâni la cele 20 de camere din blocul 33 de pe Anton Pann.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi 
„pentru” şi 6 abţineri (…). 

 
Diverse:  
 
Dl. consilier Vasile Mocanu declară că municipiul Roman a beneficiat de o 

chestiune care a creat un disconfort, atât pentru Consiluil local, cât şi pentru 
municipalitate. „Este vorba de anularea unor spectacole care au găsit nişte condiţii total 
neadecvate la Casa de Cultura. Consiliul local şi Primăria nu au nicio posibilitate legală 
de a se implica în activitatea acestei instituţii. Din practica altora trebuie să vedem dacă 
putem găsi un soi de parteneriat, unde şcolile sau alte instituţii cu caracter public îşi pot 
desfăşura o serie de activităţi. Să ne gândim la o formulă legală prin care administraţia 
publică să poată ajuta acolo sau să poată interveni. Nu vrem ca această instituţie să 
rămână în afara preocupărilor noastre.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că situaţia actuală nu ne pemite să investim 
nici un ban în Casa de Cultură. „Când spectacolul s-a amânat în sală erau 20o, iar pe 
scenă 17 o -18 o. Dacă nu ar fi fost animozităţi între membrii ansamblului, spectacolul ar 
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fi avut loc. Partea bună este că s-a tras un semnal de alarmă.  De la sindicat nu vom 
avea nici un ajutor. La Bacău de 3 ani nu se mai face nicio activitate culturală în Casa 
de Cultură.” 

Dl. consilier Constantin Ghica întreabă care este stadiul lucrărilor pe str. Dumitru 
Mărtinaş. „La ora actuală este impracticabilă.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că trebuie să fim rezonabili. „Ani de zile nu au 
fost bani pentru această stradă. Printr-o hotărâre de guvern am obţinut 16 miliarde. Am 
făcut proiectul tehnic de execuţie pentru asfaltare, iar din banii Consiliului local am 
făcut canalizarea. Am scos lucrarea la licitaţie pe SEAP. Există un câştigător. O parte 
din lucrare va fi executată luna această în funcţie de vreme. Societatea Danubiana nu 
contribuie cu nici un leu, cu toate că T.I.R.-urile acesteia au avut o contribuţie majoră la 
degradarea acestei străzi.” 

Dl. consilier Mihail Florea întreabă de ce să se închirieze o scenă în aer liber pentru 
diverse evenimente şi nu închiriem Casa de cultură pe o sumă modică. „Cu acei bani ei 
să modernizeze acea sală.” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că orice cetăţean din Roman poate închiria 
Casa de Cultură. „Trebuie să ne gândim la o formă juridică prin care putem investi în 
Casa de Cultură.”  

Dl. consilier Marius Popescu întreabă dacă lucrările de modernizare din cartierul 
Alexandru cel Bun au fost terminate. „Pentru asfaltarea aleilor dintre blocuri au fost 
aduse multe materiale. Lucrările s-au oprit până în primăvară, iar materialele au fost 
abandonate de constructor. Nu ştiu dacă vor mai fi în primăvară când se vor relua 
lucrarile?” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că există un contract cu constructorul. „Dacă el 
nu are grijă de materialele lui, nu e problema noastră.” 

 
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Gabriel Vasile Luncanu declară închise 

lucrările şedinţei.  
 
 
 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar, 
          Consilier,                                           Jurist Gheorghe CARNARIU 

      Gabriel Vasile LUNCANU 


