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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28.02.2008, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 836 / 22.02.2008.
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 şi a d-lui Florin Ghimici, lipsind motivat d-na
consilier Lenuţa Nuşa Chiriac, nemotivat dl. consilier Sorin Dumitru Cazan şi dl.
consilier Iosif Mihoc (şi-a înaintat demisia).
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Eusebiu Lupu care declară deschisă şedinţa
ordinară a Consiliului Local.
Dl. preşedinte Eusebiu Lupu supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din
31.01.2008 care a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Eusebiu Lupu supune la vot procesul verbal al şedinţei
extraordinare din 14.02.2008.
Dl. consilier Constantin Ghica declară că nu este specificat modul în care s-a
votat. „Cine a votat „pentru”, cine s-a abţinut şi cine a votat „împotrivă”. La punctul b)
de pe ordinea de zi trebuiau 2/3 pentru a fi aprobat, pentru că este o hotărâre cu privire
la patrimoniu.”
Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizează că hotărârea a fost adoptată legal, iar
consemnarea votului „împotrivă” sau a abţinerii se face la solicitarea consilierului în
cauză.
Urmarea a supunerii la vot, procesul verbal al şedintei extraordinare din
14.02.2008 a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. C. Ghica).
În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se
suplimenta ordinea de zi cu următoarele:
- La punctul b) – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor
terenuri – se suplimentează cu un subpunct;

- La punctul h) – Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice,
organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de
specialitate al Primarului
muncipiului Roman şi serviciilor publice
subordonate descentralizate – sunt refăcute anexa nr. 7 şi anexa nr. 11;
- La punctul i) – Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local - se suplimentează cu încă 3 cheltuieli (3 proiecte
suplimentare);
- Se introduce punctul l) - Proiect de hotărâre privind constarea încetării de
drept a unui mandat de consilier;
- Se introduce punctul m) - Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de
consilier, după cum urmează:
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism;
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri;
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife;
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 105 din
28.11.2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii
ce urmează a fi vândute în condiţiile Legii nr. 550/2002;
e) Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.70 din 26.08.2004
privind trecerea unor imobile în care funcţionează cabinete medicale înfiinţate
potrivit O.G. nr. 124/1998, din proprietate publică în proprietate privată a
municipiului Roman;
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Studii de Fezabilitate;
g) Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului energiei termice furnizare de S.C.
GEORGALA F. ROM S.R.L. la unităţile şcolare din municipiul Roman;
h) Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de
funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului
muncipiului Roman şi serviciilor publice subordonate descentralizate ;
i) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local;
j) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a
municipiului Roman;
k) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor de concesionare pentru
administrarea şi exploatarea unor parcări publice din municipiul Roman;
l) Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui mandat de consilier;
m) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier.
a)
b)
c)
d)

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul l) de pe ordinea de zi – constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul m) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier – avizul
comisiei de validare a fost favorabil.
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. consilier Florin Ghimici depune jurământul.
La punctul a) pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de urbanism –
avizul comisiei de urbanism şi votarea a fost după cum urmează:
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- art. 1, pct. 1 – amendament comisie – S + P + Mezanin + 7 nivele + parcare
corespunzătoare numărului de apartamente.
- art. 1, pct. 1 – varianta comisiei – aprobat în unanimitate de voturi.
- art. 1, pct. 2 - avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- art. 1, pct. 3 - avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- art. 1, pct. 4 - avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- art. 1, pct. 5 - avizat nefavorabil – respins în unanimitate de voturi.
- art. 2 - avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul b) pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii – cele 17 puncte au fost avizate şi votate după cum urmează:
- pct. 1 – avizat nefavorabil – respins – 17 voturi „împotrivă” şi 2 abţineri (dl. M.
Florea şi dl. C. Ghica).
- pct. 2 – avizat nefavorabil – respins – 17 voturi „împotrivă” şi 2 abţineri (dl. M.
Florea şi dl. C. Ghica).
- pct. 3 – avizat nefavorabil – respins – 17 voturi „împotrivă” şi 2 abţineri (dl. M.
Florea şi dl. C. Ghica).
- pct. 4 – avizat nefavorabil – respins – 17 voturi „împotrivă” şi 2 abţineri (dl. M.
Florea şi dl. C. Ghica).
- pct. 5 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 6 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 7 – avizat favorabil – aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. M.
Florea, dl. M. Popescu şi dl. D. Leoreanu).
- pct. 8 – avizat favorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 4 abţineri (dl. M.
Florea, dl. C. Traciuc, dl. N. Iftimie şi dl. D. Leoreanu).
- pct. 9 – avizat nefavorabil – respins – 8 voturi „împotrivă” şi 11 abţineri.
- pct. 10 – avizat favorabil cu amendamentul: 30 m.p.
- pct. 10 – varianta comisiei – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 11 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 12 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 13 – avizat favorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 4 abţineri (dl. M.
Popescu, dl. M. Beloiu, dl. M. Florea şi dl. C. Ghica).
- pct. 14 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 15 – avizat favorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 4 abţineri (dl. V.
Mocanu, dl. M. Beloiu, dl. C. Traciuc şi dl. C. Ghica).
- pct. 16 – avizat nefavorabil – respins – 16 voturi „împotrivă” şi 3 abţineri (dl. D.
Leoreanu, dl. G. Luncanu şi …).
- pct. 17 – avizat nefavorabil – respins – 13 voturi „pentru” şi 5 abţineri (dl. M.
Florea, dl. C. Traciuc, dl. M. Beloiu, dl. M. Popescu şi dl. C. Ghica).
Dl. Dumitru Ouatu nu a participat la vot.
La punctul c) pe ordinea de zi – aprobarea unor tarife – avizul comisiei de buget
finanţe a fost favorabil.
Dl. consilier Vasile Mocanu declară că diferenţa care se solicită faţă de preţul
iniţial nu este influenţată decât de rata inflaţiei.
Dl. consilier Constantin Ghica afirmă ca atât Legea nr. 51/2006 privind serviciile
publice comunitare, cât şi Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare prevăd
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cum trebuie făcută o fundamentare de preţ. „Având în vedere că nu există o
fundamentare de preţ propun amânarea acestui proiect.”
Dl. consilier Vasile Mocanu declară că în şedinţa anterioară s-a aprobat majorarea
costului pe baza unei fundamentări a preţului. „La această dată nu a intervenit în
structura de cost nicio modificare, ci numai rata inflaţiei.”
Dl. consilier Mihail Florea întreabă dacă în structura de cost există un element
numit inflaţie. „Vrem să ştim care e influenţa în fiecare element de cost.”
D-na director economic Iulia Havrici Tomşa afirmă că ultima aprobare de preţ la
salubrizare a fost făcută în iulie 2007. „Numai preţul motorinei, care reprezintă 45% din
preţul de cost, a crescut cu 18%. Salariul minim pe economie a crescut de la 1 ianuarie
de la 390 la 500, rezultând o creştere de 28%. Numai aceste două elemente ar fi dus la o
creştere de 38%. Am considerat că este foarte mult şi am propus o creştere de 6%.”
Dl. consilier Mihail Florea doreşte să ştie cu ce se va acoperi diferenţa de 32%.
Dl. consilier Vasile Mocanu declară că sunt soluţii economice pentru a acoperi
această diferenţă.
Nemaifiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”,
1 abţinere (dl. M. Popescu) şi 4 voturi „împotrivă” (dl. C. Traciuc, dl. M. Beloiu, dl. C.
Ghica şi dl. M. Florea).
Punctul d) pe ordinea de zi – hotărâre privind modificarea şi completarea anexei
la HCL nr. 105 din 28.11.2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de
prestări de servicii ce urmează a fi vândute în condiţiile Legii nr. 550/2002 – avizul
comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Ghica propune să se aprobe vânzarea spaţiilor comerciale
prin licitaţie publică şi nu prin procedura prevăzută de Legea nr. 550/2002. „Cei ce fac
vânzarea să o facă în baza prevederilor legale şi să-şi asume responsabilitatea.”
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui C. Ghica – a
fost aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul e) pe ordinea de zi – modificarea şi completarea H.C.L. nr. 70 din
26.08.2004 privind trecerea unor imobile în care funcţionează cabinete medicale
înfiinţate potrivit O.G. nr. 124/1998, din proprietate publică în proprietate privată a
municipiului Roman– avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi
„pentru” şi 4 abţineri (dl. C. Ghica, dl. M. Popescu, dl. M. Beloiu şi dl. C. Traciuc).
La punctul f) pe ordinea de zi – aprobarea unor Studii de Fezabilitate – avizul
comisiei de urbanism a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul g) pe ordinea de zi – aprobarea preţului energiei termice furnizare de
S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. la unităţile şcolare din municipiul Roman – avizul
comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, atât proiectul de hotărâre 14 voturi „pentru” şi 5
abţineri (dl. C. Ghica, dl. M. Popescu, dl. M. Beloiu, dl. M. Florea şi dl. C. Traciuc).
La punctul h) pe ordinea de zi – aprobarea funcţiilor publice, organigramei,
statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului
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muncipiului Roman şi serviciilor publice subordonate descentralizate – avizul comisiei
de buget finanţe a fost favorabil.
Dl. consilier Mihail Florea propune trei amendamente:
- la Aparatul Permanent de Lucru să se suplimenteze cu încă un post;
- să se înfiinţeze un compartiment privind Gestiunea Parcărilor subordonat
Direcţiei Tehnice,
- la Spaţii Verzi să se suplimenteze posturile de sezonieri cu încă 25 de posturi;
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că la Aparatul Permanent de Lucru este un
grad de încărcare de 16 - 17 zile. „A mai angaja încă o persoană înseamnă o cheltuială
suplimentară. Pentru un compartiment cu 2 oameni pentru Gestiunea Parcărilor sunt de
acord. Cei 25 de oameni pe care dorim să-i angajăm sunt suficienţi. Cincizeci de
sezonieri pentru spaţii verzi este foarte mult.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – varianta iniţială – a fost aprobat
cu 11 voturi „pentru”, 7 abţineri (dl. M. Popescu, dl. C. Ghica, dl. D. Leoreanu, dl. N.
Iftimie, dl. C. Traciuc, dl. M. Beloiu şi …) şi 1 vot „împotrivă” (dl. M. Florea).
La punctul i) pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul
local – avizul comisiei buget finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei de cultură, sănătate, învăţământ şi culte a fost favorabil.
În urma supunerii la vot s-au aprobat următoarele sume:
- 1.500 lei d-rei Hîra Larisa Elena în vederea editării unui album muzical – aprobat
în unanimitate de voturi.
- 2.000 lei Asociaţiei de Iniţiativă Locală Roman 2002 în vederea continuării
activităţilor din cadrul Centrului de consiliere pentru tineri, prin implementarea
proiectului „Centru pentru tineret”- aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 3 abţineri;
- 10.000 lei Clubului Atletic Roman în vederea sprijinirii participării sportivilor în
anul 2008 la competiţiile interne şi internaţionale – aprobat în unanimitate de
voturi.
- 150.000 lei (din fondurile speciale ale Consiliului local Roman) Clubului de
fotbal Laminorul Roman în vederea sprijinirii participării în Campionatul diviziei
C 2007-2008 – aprobat în unanimitate de voturi.
- 35.000 lei în vederea organizării ediţiei a V-a a Galei Culturii şi Ştiinţei
Romaşcane - aprobat în unanimitate de voturi.
- 30.000 lei în vederea organizării manifestărilor prilejuite de inaugurarea
redeschiderii Parcului municipal Roman.
Dl. consilier Mircea Beloiu consideră că aceşti bani pot fi folosiţi pentru trotuare.
Dl. consilier Mihail Florea întreabă când se va finaliza lucrarea.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că lucrările pentru care avem contract se vor
finaliza pe 15 mai.
- 30.000 lei în vederea organizării manifestărilor prilejuite de inaugurarea
redeschiderii Parcului municipal Roman – aprobat cu 13 voturi „pentru”, 3
abţineri (dl. C. Ghica, dl. M. Popescu şi dl. C. Traciuc) şi 2 voturi „împotrivă”
(dl. M. Florea şi dl. M. Beloiu).
- 8.000 lei în vederea editării primului număr al revistei „CLEPSIDRE IRIZATE”
– aprobat în unanimitate de voturi.
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- 10.000 lei Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Roman în
vederea sprijinirii financiare privind efectuarea lucrărilor de instalare şi punere în
funcţiune a unei centrale termice – aprobat în unanimitate de voturi.
- echivalentul în lei a 2.000 euro în vederea repatrierii trupului neînsufleţit al
cetăţeanului romaşcan Farcaş Dragoş Mihai.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că aceasta este cererea familiei, dar nu se
poate acorda mai mult de 5.000 lei.
Dl. consilier Mihail Florea consideră că toţi care pleacă în străinătate ar trebui săşi ia o asigurare care este cîteva sute de lei. „S-a creat un precedent. Ar trebui să avem
aceiaşi măsură pentru toată lumea.”
- În urma supunerii la vot, s-a aprobat - 5.000 lei în vederea repatrierii trupului
neînsufleţit al cetăţeanului romaşcan Farcaş Dragoş Mihai – cu 13 voturi „pentru”
şi 6 abţineri (…).
La punctul j) pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
a municipiului Roman – 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.
Punctul k) – aprobarea documentaţiilor de concesionare pentru administrarea şi
exploatarea unor parcări publice din municipiul Roman – a fost retras de pe ordinea de
zi de iniţiator.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Eusebiu Lupu declară închise lucrările
şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ec. Eusebiu LUPU

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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