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PROCES – VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 18.12.2007, la şedinţa extraordinară a Cosiliului Local Roman; 
 
 
 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 10845/14.12.2007; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei muncipiului Roman, începând cu ora 
16oo. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a  13 consilieri. 
 Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Gabriel Vasile Luncanu care declară 
deschisă şedinţa extraordinară  a Consiliului Local. 
 
 În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum 
urmează: 

a) Proiect de hotărâre privind modificare listei de investiţii efectuate din 
fondul de rulment şi împrumut; 

b) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2007. 
 

Urmare a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
  
 
 La punctul a) de pe ordinea de zi – modificarea listei de investiţii efectuate din 
fondul de rulment şi împrumut -  avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil . 
 Dl. consilier Mihail Florea declară că a vrut să se informeze la aparatul tehnic 
cu privire la modernizarea parcului dar nu a reuşit. 
 Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă prezintă o serie de aspecte privind 
lucrările care sunt contractate, respectiv: îndepărtarea vegetaţiei parazite, refacerea 
împrejmuirii, modernizarea iluminatului public – realizată 90%, refacerea aleilor 
pietonale – valoare de 19,5 miliarde lei, reutilarea cu bănci- realizată 25%. Mai 
precizează că acest program se întinde pe parcursul anilor 2007-2008. 
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 Dl. Primar Dan Ioan Cărpuşor declară că modernizarea parcului municipal va 
dura 3 ani, şi asta dacă încasările la bugetul local vor fi realizate. Lacul va fi 
concesionat, proiectul va fi aprobat şi modernizarea va trebui făcută aşa cum va fi 
aprobată. 
 Dl. consilier Mihail Florea declară că îşi aminteşte că atunci când s-a aprobat 
de către consiliul local modernizarea parcului s-a aprobat şi gazonarea acestuia. Mai 
întreabă ce unitate a câştigat licitaţia, pentru că acum se aprobă nişte sume. 
 Dl. director Dan Felician Ioniţă precizează că, în ce priveşte gazonarea, deşi s-a 
îndepărtat vegetaţia parazită,  specialiştii au recomandat ca această să se realizeze la 
primăvară, până atunci putând să mai apară lăstari ai plantelor parazitare. 
 Mai precizează că termenul de finalizare a aleii este de 4 luni luându-se în 
calcul lunile în care se poate efectiv lucra, având în vedere că pe timp de iarnă mai 
sunt perioade în care lucrările nu se pot realiza. 
 Dl. director Dan Felician Ioniţă face şi alte precizări: la str. Lupeni – se 
suplimentează o sumă pentru că au fost realizate nişte racorduri ( aduceri la nivel) 
neprevăzute către locuinţe ale cetăţenilor. 
 Dl. consilier Sorin Cazan declară că rigolele nu sunt finalizate, deci nu e 
terminată lucrarea. 
 Dl. director Dan Felician Ioniţă declară că acele rigole nu vor fi betonate, deci 
lucrarea este finalizată. Mai declară că lucrarea pentru str. Martir Horia a fost licitată 
pe 1,3 miliarde lei dar a costat 600 milioane lei. 
 Dl. Primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că fiecare fază a lucrării este avizată 
de Inspecţia de Stat în construcţii şi pe parcurs s-a stabilit că unele lucrări nu erau 
necesare. 
 Dl. consilier Mihail Florea declară că nu ştie la ora asta dacă şi care lucrări sunt 
finalizate şi plătite. 
 Dl. director Dan Felician Ioniţă declară că sunt finalizate lucrările la str. 
Lupeni, Cucutei, Martir Horia, Alba Iulia. 
 Dl. Primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că niciodată nu bate suma licitată cu 
suma realizată la finalizarea lucrărilor. Lucrările se vor încheia în mai-iunie 2008 şi 
vom putea spune atunci exact costul fiecărei lucrări. La unele facem rectificări în 
plus, la altele în minus. 
 Dl. consilier Sorin Cazan întreabă când se vor face sau când s-au făcut lucrările 
la str. Anton Pann. 
 Dl. director Dan Felician Ioniţă declară că aceste lucrări s-au realizat în 
octombrie 2006 iar contractul prevedea că se vor plăti în 2007. Nu a fost finalizat o 
parte din trotuar. 
 Dl. consilier Mihail Florea declară că unii cetăţeni întreabă de ce noi am 
împrumutat 100 de miliarde şi nu am finalizat lucrările, pe când Piatra Neamţ a 
împrumutat 200 de miliarde şi s-au realizat atâtea lucruri. 
 Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că orice lucrare se face cu licitaţie. 
Suntem însă în termen, lucrările începând târziu pentru că am obţinut târziu 
împrumutul. Mai declară că personalul din primărie stă la dispoziţie cu orice fel de 
informaţii. 
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 Dl. consilier Cazan propune ca, pentru a nu mai fi problme în şedinţe, pe viitor, 
în materialele pentru şedinţe, să se scrie referitor la fiecare lucrare – nr. de contract şi 
termenul de finalizare. 
 Dl. Primar declară că toate contractele sunt pe NET şi pot fi puse la dispoziţie 
şi la Direcţia Tehnică. 
 Dl. consilier Marius Popescu întreabă dacă linia de credit este consumată, dacă 
nu, cât s-a consumat? 
 Dl. director Mihai Plaii declară că din luna iunie a.c. s-a consumat jumătate din 
linia de credit.              
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
 
 La punctul b) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării bugetului local pe 
anul 2007 – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil . 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
  
 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Gabriel Vasile Luncanu declară 
închise lucrările şedinţei.     
 
 
 
 Preşedinte de şedinţă, 
          Consilier,        Secretar, 
       Gabriel Vasile LUNCANU    Jurist Gheorghe CARNARIU  
 
 


