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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 16.05.2008, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3810/13.04.2008.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora
1100.
La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 16 consilieri, lipsind
motivat dl. consilier Dan Arvătescu, dl. consilier Alexandru Cocuţ, dl. consilier Vasile
Mocanu, dl. consilier Dan Zaharia şi d-na consilier Ligia Ionescu.
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Alin Lucian Emanuel Antochi care
declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a
se suplimenta ordinea de zi cu punctul i) „Proiect de hotărâre privind aprobarea
efectuării unui schimb de terenuri”, după cum urmează:
a) Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat
în domeniul public al Municipiului Roman şi transmiterea acestuia din
domeniul public al Municipiului Roman şi din administrarea Consiliului
Local Roman, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rulale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru
Agricultură – Centrul Judeţean Neamţ, pentru amplasarea unei construcţii tip
modular cu destinaţia de sediu pentru Centru Local Roman;
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism;
c) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii;
d) Proiect de hotărâre privind Înfiinţare – Parc zona Ştrand;
e) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Studii de Fezabilitate pentru
modernizarea străzilor Vasile Lupu, Veronica Micle, Păcii, Fundătura Păcii,
Gloriei, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu si construirea strazii
Cucutei;
f) Proiect de hotărâre privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii
ce se vor finanţa din împrumut;
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g) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 31/2008 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;
h) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008;
i) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
La punctul a) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unui imobil din domeniul
privat în domeniul public al Municipiului Roman şi transmiterea acestuia din domeniul
public al Municipiului Roman şi din administrarea Consiliului Local Roman, în
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rulale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Neamţ,
pentru amplasarea unei construcţii tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centru
Local Roman– avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul b) de pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de urbanism –
P.U.Z.-ul şi cele 8 P.U.D.-uri au fost avizate şi votarea a fost după cum urmează:
- art. 1, pct. 1 – avizat favorabil – aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 4 abţineri.
- art. 2, pct. 1 – avizat favorabil – aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 4 abţineri.
- art. 2, pct. 2 – avizat favorabil – aprobat cu 12 voturi „pentru”, 3 abţineri şi un
vot „împotrivă”.
- art. 2, pct. 3 – avizat favorabil – aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 4 abţineri.
- art. 2, pct. 4 – avizat favorabil – aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 4 abţineri.
- art. 2, pct. 5 – avizat favorabil – aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 4 abţineri (dl.
M. Popescu, dl. C. Ghica, dl. M. Beloiu şi dl. C. Vieru).
- art. 2, pct. 6 – avizat favorabil – aprobat cu 13 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl.
M. Popescu, dl. M. Beloiu şi dl. C. Vieru).
- art. 2, pct. 7 – avizat favorabil – aprobat cu 14 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl.
M. Popescu şi dl. C. Vieru).
art. 2, pct. 8 – avizat nefavorabil – respins – 8 voturi „pentru”, 5 abţineri şi un
vot „împotrivă” (dl. C. Vieru).
La punctul c) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii – cele 6 puncte au fost avizate şi votarea a fost după cum urmează:
- pct. 1 – avizat favorabil – respins – 12 voturi „pentru” şi 4 abţineri (dl. M.
Popescu, dl. C. Ghica, dl. M. Beloiu şi dl. C. Vieru).
- pct. 2 – avizat nefavorabil – respins – 6 voturi „pentru”, 7 abţineri şi 3 voturi
„împotrivă”.
- pct. 3 – avizat nefavorabil – respins – 13 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. M.
Beloiu, dl. C. Ghica şi dl. C. Vieru).
- pct. 4 – avizat nefavorabil – respins – 13 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. M.
Beloiu, dl. M. Popescu şi dl. C. Vieru).
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- pct. 5 – avizat nefavorabil – respins – 11 voturi „pentru” şi 5 abţineri (dl. M.
Beloiu, dl. M. Popescu, dl. C. Ghica, dl. M. Florea şi dl. C. Vieru).
- pct. 6 – avizat nefavorabil – respins – 10 voturi „pentru”, 5 abţineri (dl. M.
Beloiu, dl. M. Popescu, dl. C. Ghica, dl. M. Florea şi dl. L. Leoreanu) şi 1 vot
„împotrivă” (dl. C. Vieru).
La punctul d) de pe ordinea de zi – Înfiinţare – Parc zona Ştrand – avizul
comisiei de urbanism a fost favorabil.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că este un proiect pe fonduri europene, pe
care îl vom depune şi care înseamnă reabilitarea părţii stângi.
Dl. director Dan Felician Ioniţă prezintă detaliile tehnice ale proiectului.
Dl. consilier Constantin Ghica afirmă că este foarte bine că ne gândim la spaţiile
verzi. „La articolul 2 se vorbeşte de studiu de fezabilitate. Eu nu am văzut nici un
studiu de fezabilitate şi cred că nici comisia. Sunt bâlbâieli făcute pe ultima sută de
metri.”
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi
„pentru” şi 1 abţinere (dl. C. Ghica).
La punctul e) de pe ordinea de zi – aprobarea unor Studii de Fezabilitate pentru
modernizarea strazilor Vasile Lupu, Veronica Micle, Păcii, Fundătura Păcii, Gloriei,
Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu si construirea strazii Cucutei – avizul
comisiei de urbanism a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost 12 voturi „pentru”, 3
abţineri (dl. M. Beloiu, dl. C. Ghica, şi dl. C. Vieru) şi 1 vot „împotrivă” (dl. M.
Popescu).
La punctul f) de pe ordinea de zi – modificarea listei cu obiectivele de investiţii
ce se vor finanţa din împrumut – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Ghica declară că pe str. Anton Pann s-a făcut o
economie de 1 miliard şi ceva. „Ce nu s-a făcut ? “
Dl. director Dan Felician Ioniţă afirmă că în Roman costurile de execuţie sunt
sunt puţin mai scăzute faţă de oraşele din jur. „Prin licitaţie s-au obţinut valori mai
mici decât cele aprobate de Consiliul local. Cea mai mare economie s-a făcut la str.
Anton Pann.”
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat 12 voturi
„pentru”, 3 abţineri (dl. M. Beloiu, dl. C. Ghica, şi dl. M. Popescu) şi 1 vot
„împotrivă” (dl. C. Vieru).
La punctul g) de pe ordinea de zi –modificarea H.C.L. nr. 31/2008 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 – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi
„pentru” şi 1 abţinere (dl. C. Ghica).
La punctul h) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 2008 –
avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
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Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi
„pentru”, 2 abţineri (dl. C. Vieru şi dl. M. Beloiu) şi 2 voturi „împotrivă” (dl. C. Ghica
şi dl. M. Popescu).
La punctul i) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unui schimb de terenuri
– avizul comisiei urbanism a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au fost
12 voturi „pentru”, 2 abţineri (…) şi 2 voturi „împotrivă” (dl. M. Popescu şi dl. C.
Vieru).
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Alin Lucian Emanuel Antochi declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Av. Alin Lucian Emanuel ANTOCHI

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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