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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat astăzi, 23.04.2008, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman; 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 3444 / 15.04.2008. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, începând cu orele 

1400. 
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului, se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri şi a d-lui Cristian Vieru, lipsind motivat d-na 
consilier Lenuţa Nuşa Chiriac, dl. consilier Dan Gabriel Arvătescu, dl. consilier Neculai 
Iftimie şi dl. consilier Constantin Traciuc (şi-a înaintat demisia).  

 

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

 

Dl. preşedinte Vasile Mocanu supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare 
din 27.03.2007 care a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Vasile Mocanu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare din 21.04.2007 care a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 
În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu următoarele 

menţiuni: la punctul a) – „Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru 
numirea în funcţie a unor directori din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat” – 
se suplimentează cu 4 persoane, la punctul g) – „Proiect de hotărâre privind efectuarea 
unor cheltuieli din bugetul local” – se suplimentează cu 3 cheltuieli (2 proiecte 
suplimentare), se introduce punctul j) – „Proiect de hotărâre privind constarea încetării 
de drept a unui mandat de consilier”, se introduce punctul k) – „Proiect de hotărâre 
privind validarea unui mandat de consilier”, după cum urmează: 

 

a) Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru numirea în funcţie a 
unor directori din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de 
evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local prin curse regulate unui operator de transport; 

c) Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc 
deschis in Municipiul Roman; 

d) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism; 
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e) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii; 
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2007; 
g) Proiect de hotărâre privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local; 
h) Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECONEAMŢ”; 
i) Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009; 
j) Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui mandat de consilier; 
k) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier. 

 

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

La punctul j) 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 k) 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 Cristian Vieru depune jurământul. 

 

Punctul a) pe ordinea de zi – acordarea avizului favorabil pentru numirea în 
funcţie a unor directori din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat – a fost retras 
de pe ordinea de zi de către iniţiator. 

 

La punctul b) pe ordinea de zi – aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de 
evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local prin curse regulate unui operator de transport – avizul comisiei de administraţie 
publică locală şi sport a fost favorabil.  

Dl. consilier Constantin Ghica consideră ca acest raport de evaluare trebuie 
respins. „Suntem la prima licitaţie deschisă sau suntem la negociere directă ?” 

Dl. Ioan Dan Ailincăi declară că procedura este de negociere directă de acum 2 
ani. “În urma licitaţiei de acum doi ani s-au ocupat doar două din cele 10 trasee. Acum a 
apărut un solicitant şi s-a făcut raportul de evaluare. Am negociat şi acum s-a încheiat 
procesul verbal.” 

Nemaifiind intervenţii, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” 
şi 3 abţineri (dl. C. Vieru, dl. M. Beloiu şi dl. C. Ghica). 

 

La punctul c) pe ordinea de zi – reglementarea modului de executare a lucrarilor 
cu foc deschis in Municipiul Roman – avizul comisiei de administraţie publică locală şi 
sport a fost favorabil.  

Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru” şi 1 abţinere (dl. C. Ghica). 

 

La punctul d) pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de urbanism – cele 
5 puncte au fost avizate şi aprobate după cum urmează: 

- art. 1, pct. 1 – avizat favorabil –  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. 
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- art. 1, pct. 4 – avizat nefavorabil (este spaţiu verde) –  respins în unanimitate 
de voturi. 

- art. 1, pct. 5 - avizat favorabil – aprobat 16 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. C. 
Ghica şi dl. M. Popescu). 

 

La punctul e) pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii – cele 10 puncte au fost avizate şi votate după cum urmează: 

- pct. 1 – avizat favorabil –  aprobat în unanimitate de voturi. 
- pct. 2 – avizat favorabil –  aprobat în unanimitate de voturi. 
- pct. 3 – avizat favorabil –  aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. C. 

Ghica). 
- pct. 4 – avizat nefavorabil –  respins – 1 vot „pentru” (dl. G. Luncanu), 10 abţineri 

şi 7 voturi „împotrivă”. 
- pct. 5 –  avizat nefavorabil – respins – 2 voturi „pentru” (dl. C. Vieru şi dl. M. 

Popescu), 8 abţineri şi 8 voturi „împotrivă”. 
- pct. 6 – avizat nefavorabil – respins – 7 voturi „pentru”, 6 abţineri şi 5 voturi 

„împotrivă”. 
- pct. 7 – avizat nefavorabil – respins – 4 abţineri şi 14 voturi „împotrivă”. 
- pct. 8 – avizat nefavorabil 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că la scări la Roman Vodă este un florar. 
„Pentru a da un aspect estetic zonei, în zidul de pe partea dreaptă se va crea, din 
aluminiu şi sticlă, la nivelul solului, un spaţiu comercial.” 

- pct. 8  – aprobat cu 14 voturi „pentru” şi 4 abţineri (dl. C. Ghica, dl. A. Antochi, 
dl. M. Beloiu şi d-na L. Ionescu). 

- pct. 9 – avizat favorabil – aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. C. 
Ghica). 

- pct. 10 – avizat favorabil – respins – 12 voturi „pentru” şi 6 abţineri (dl. C. Ghica, 
dl. M. Beloiu, dl. L. Leoreanu, M. Popescu, dl. C. Vieru şi dl. M. Florea). 
 

Punctul f) pe ordinea de zi – aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2007 
– avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 

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

Punctul g) pe ordinea de zi – efectuarea unor cheltuieli din bugetul local – avizul 
comisiei de buget finanţe a fost: 

- favorabil cu amendament: 7000 lei în vederea repatrierii trupului neînsufleţit al 
cetăţeanului romaşcan Elisabeta Doru. 

- favorabil pentru celelalte 4 sume alocate.  
Avizul comisiei de cultură, sănătate, învăţământ şi culte a fost favorabil. 

În urma supunerii la vot s-au aprobat următoarele sume: 
- 7.000 lei – la propunerea comisie de buget finanţe – în vederea repatrierii 

trupului neînsufleţit al cetăţeanului romaşcan Elisabeta Doru, decedată în 
Anglia într-un accident rutier – aprobat în unanimitate de voturi. 

- 5.000 lei în vederea în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale într-un 
Centru specializat din China pentru Ivancea Iulian, în vârstă de 10 ani, bolnav 
de distrofie musculară Duchenne – aprobat în unanimitate de voturi. 

- 5.000 lei în vederea sprijinirii editării volumului „Conservarea Pieselor 
Arheologice” – autor Otilia Mircea – aprobat în unanimitate de voturi. 
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- 15.000 lei pentru organizarea sărbătoririi „Zilei Internaţionale a  Asistenţilor 
Medicali – 10 mai 2008” (simpozioane, premii în bani, diplome, masă 
oficială)– aprobat în unanimitate de voturi. 

- 3.000 lei în vederea sprijinirii organizării Simpozionului Internaţional 
„Humanae vitae” între provocare şi actualitate – Un răspuns modern la o 
problemă multiseculară, organizat de Academia Istorico-Juridico-Teologică 
„Petru Tocănel” din cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman – 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul h) pe ordinea de zi – constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ” – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei de administraţie publică locală şi sport a fost favorabil cu 
solicitarea de a se corecta următoarele erori: 

- articolul 8 din Actul Constitutiv este identic cu articolul 11; 
- la articolul 12 cenzorul trebuie numit de Consiliul Director şi nu de Consiliul 

de Administraţie. 
Dl. consilier Constantin Ghica doreşte să ştie câte procente are municipiul 

Roman, câte are Consiliul Judeţean Neamţ, etc.  
Dl. director Cristian Gabriel Ursu precizează că acesta este modelul cadru trimis 

de Consiliul Judeţean Neamţ. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu solicitările comisiei de 

administraţie publică locală şi sport – a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” şi 5 abţineri 
(dl. M. Florea, dl. L. Leoreanu, dl. M. Beloiu, dl. C. Ghica şi dl. C. Vieru). 

 

La punctul i) pe ordinea de zi – aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2009 – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că taxele pentru anul 2009 au acelaşi 
cuantum ca cele din 2008. 

Dl. consilier Constantin Ghica declară că de obicei se stabileau taxele şi 
impozitele locale în lunile octombrie – noiembrie. 

Dl. preşedinte Vasile Mocanu afirmă că termenul limită pentru a aproba aceste 
taxe este mai 2008. 

Dl. consiier Marius Popescu propune ca taxa de 1% să se numească taxă specială. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că denumirea actuală a fost stabilită la 

recomandarea Curţii de Conturi. 
Dl. consilier Mihail Florea propune ca la Anexa nr. 4, pct. 1.7, (garaje construite 

cu autorizaţie de construcţie provizorie sau fără autorizaţie de construcţie) să fie toate 
taxate cu 5 euro/mp/an (cele cu autorizaţie de construcţie provizorie şi cele fără 
autorizaţie de construcţie). 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui consilier 
M. Florea – a fost aprobat 13 voturi „pentru” şi 5 abţineri. 

 

Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Vasile Mocanu declară închise lucrările 
şedinţei.  

 
 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar, 
          Consilier,                                           Jurist Gheorghe CARNARIU 

          Ec. Vasile MOCANU 


