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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 10.07.2008, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 4553/04.07.2008;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora
1600.
La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 20 consilieri, lipsind
motivat dl. consilier Eugen Păuleţ.
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Leonard Achiriloaiei 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 modificarea şi completarea Anexei nr. 6 la H.C.L. nr.
132/25.10.2007 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli în cadrul
proiectului „Complex de Servicii Sociale Integrate”;
c) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism;
d) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii;
e) Proiect de hotărâre privind schimbarea amplasamentului unei construcţii;
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
şi a Caietului de sarcini ale Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
g) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 62/2008 privind constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”;
h) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Roman
în Adunarea Generală a Asociaţiilor la Societatea Comercială „WWE – Roman”
S.R.L.;
i) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Roman
în Adunarea Generală a Asociaţiilor la Societatea Comercială „Acvaserv” S.R.L.;
j) Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din
proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit
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prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
Roman în comisia de vânzare a spaţiilor medicale;
k) Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea unor terenuri de
sport;
l) Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cheltuieli din bugetul local.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
La punctul a) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea Anexei nr. 6 la
H.C.L. nr. 132/25.10.2007 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2008 – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor declară că există o ordonanţă de urgenţă care
reglementează sectorizarea pieţelor, astfel încât într-o parte să existe producătorii, iar
în cealaltă parte agenţii economici sau intermediarii. „Timp de 7 ani am încercat să
diminuăm prezenţa intermediarilor, cu scopul de a micşora preţurile. Această hotărâre
are o chestiune foarte subtilă care va bulversa piaţa romaşcană. Producătorii trebuie să
fie protejaţi. În Potcoavă, a trebuit să le asigurăm protecţie 24 din 24, pentru a vinde la
preţ de producător. Prin această hotărâre se amestecă producătorii cu intermediarii.
Producătorii nu vor mai veni. Este împotrivă intereselor cetăţenilor.”
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că nu se amestecă cele două
categorii. „Boxele sunt repatizate pe exterior şi pe interior. Este o repoziţionare. Nu se
încalcă prevederile legale.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că producătorii au fost băgaţi în
boxele din interior, iar comercianţii, care sunt romaşcani plătitori de taxe, au fost
mutaţi pe exterior unde este vadul cel mai bun. „Sunt de acord ca cei care sunt din
Roman să beneficieze de acest favor – boxele exterioare.”
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că în aceste boxe nu vin producătorii de
pepeni din Roman, ci din Galaţi, Matca, etc. „Nu se pune problema să ajutăm
producătorii de pepeni din Roman, pentru că nu sunt în Roman producători de pepeni.”
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru”, 5 abţineri (dl. A. Antochi, dl. V. Mocanu, dl. D. Cărpuşor, dl. G. Luncanu,
d-na L. Chiriac) şi 1 vot „împotrivă” (dl. D. Arvătescu).
La punctul b) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli în cadrul
proiectului „Complex de Servicii Sociale Integrate” – avizul comisiei de buget finanţe
a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul c) de pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de urbanism –
cele 6 puncte au fost avizate şi votarea a fost după cum urmează:
- art. 1, pct. 1 – avizat favorabil cu recomandarea ca intrarea în garaj să fie
diametral opusă – aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. D. Cărpuşor).
- art. 1, pct. 2 – avizat favorabil cu recomandarea ca soclul să fie placat cu granit,
pereţi cortină – aprobat cu 18 voturi „pentru”. Dl. consilier C. N. Avram nu a
participat la vot.
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art. 1, pct. 3 – favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
art. 1, pct. 4 – favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
art. 1, pct. 5 – favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
art. 1, pct. 6 – favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.

La punctul d) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii – cele 13 puncte au fost avizate şi votarea a fost după cum urmează:
- pct. 1 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 2 – avizat nefavorabil (imobilul nu are balcoane, iar suprafaţa solicitată este
mai mare decât suprafaţa locuinţei) – respins în unanimitate de voturi.
- pct. 3 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate de voturi.
- pct. 4 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 5 – avizat favorabil cu amendamentul de a se reduce suprafaţa la 24 m.p. –
aprobat – varianta comisiei – în unanimitate de voturi.
- pct. 6 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 7 – avizat nefavorabil – respins – 3 abţineri şi 17 voturi „împotrivă”.
- pct. 8 – avizat avizat favorabil cu amendamentul de a se reduce suprafaţa la 5,20
m.p. – aprobat – varianta comisiei – în unanimitate de voturi.
- pct. 9 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 10 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct.11 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 12 – avizat favorabil cu menţiunea că durata concesiunii este de 49 ani
(eroare materială).
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor declară că acolo este spaţiu verde. „Primăria nu
are un nomenclator cu spaţiile verzi din Roman. Rog Serviciul Urbanism să
întocmească cât mai repede lista spaţiilor verzi din municipiul Roman.”
Dl. viceprimar Constantin Ghica afirmă că a cerut acea listă cu inventarul
spaţiilor verzi cu doi ani în urmă.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca parcarea să fie de tip ecologic cu
alveole de spaţiu verde.
- pct. 12 – aprobat – pe o durată de 49 de ani şi cu amendamantul d-lui consilier
S. Cazan – cu 17 voturi „pentru” şi 3 abţineri (…).
- pct. 13 – avizat favorabil
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că dacă s-a terminat concesiunea pentru
un chioşc acesta trebuie să dispară.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că acest chioşc are 24 m.p., deci sub
50 m.p. şi prin urmare, nu ar mai trebui prelungită concesiunea.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că a fost inamicul chioşcurilor. „Sunt
de acord ca atunci când expiră contractul de concesiune acesta să nu se mai
prelungiască. Trebuie să schimbăm faţa Romanului.”
D-na consilier Daniela Gabriela Suman solicită mai multe informaţii.
Dl. consilier Dan Gabriel Arvătescu declară că în legislatura trecută la toate
comisiile se discutau toate proiectele.
- pct. 13 – respins – 5 abţineri şi 15 voturi „împotrivă”.
Punctul e) de pe ordinea de zi – schimbarea amplasamentului unei construcţii –
a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
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La punctul f) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a Caietului de sarcini ale Serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare – avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost
favorabil.
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor declară că este convins că se va aproba acest
proiect, dar în altă şedinţă, pentru a avea timp să studieze aceste anexe.
Dl. viceprimar Constantin Ghica afirmă că timp de 2 ani nu s-a făcut nimic din
obligaţiile ce reveneau potrivit prevederilor legii nr. 241/2006.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru” şi 6 abţineri (…).
La punctul g) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 62/2008 privind
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” – avizul
comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul h) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentantului Consiliului
Local Roman în Adunarea Generală a Asociaţiilor la Societatea Comercială „WWE –
Roman” S.R.L. – avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost
favorabil.
Comisia de administraţie publică locală, sport şi turism a făcut două propuneri
pentru această funcţie: dl. Marius Neculai şi dl. Marian Emil Pericică.
Dl. consilier Gabriel Vasile Luncanu propune pe dl. Valentin Dănăilă.
Urmarea a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare a fost
desemnat ca reprezentant al Consiliului Local Roman în Adunarea Generală a
Asociaţiilor la Societatea Comercială „WWE – Roman” S.R.L., cu 19 voturi, dl.
consilier Marius Neculai. (Dl. consilier Valentin Dănăilă a avut 1 vot, iar dl. consilier
Marian Emil Pericică - 0 voturi).
La punctul i) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local Roman în Adunarea Generală a Asociaţiilor la Societatea Comercială
„Acvaserv” S.R.L. – avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a
fost favorabil.
Comisia de administraţie publică locală, sport şi turism a făcut următoarele
propuneri pentru aceste funcţii: dl. Lucian Ioan Pascariu, dl. Sorin Dumitru Cazan, dl.
Marian Emil Pericică, dl. Neculai Iftimie, dl. Eugen Păuleţ.
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor propune ca în AGA să fie 2 consilieri de la
P.D.-L., 2 consilieri de la P.S.D. şi 1 de la P.N.L.. „Fiecare partid să-şi desemneze
oamenii.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan consideră că ar trebui reprezentanţi de la
toate cele 4 partide.
Dl. consilier Cristi Nicolaie Avram propune pe dl. Lucian Ioan Pascariu, dl.
Neculai Iftimie şi d-na Oana Gianina Afetelor.
Dl. consilier Dan Gabriel Arvătescu propune pe dl. Dan Ioan Cărpuşor şi dl.
Vasile Mocanu.
Dl. consilier George Lazăr propune pe dl. Valentin Dănăilă.
Dl. consilier Marian Emil Pericică propune pe dl. Alin Lucian Emanuel Antochi.
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Urmarea a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare au fost
desemnaţi ca reprezentanţi ai Consiliului Local Roman în Adunarea Generală a
Asociaţiilor la Societatea Comercială „Acvaserv” S.R.L. următorii consilieri: dl.
Neculai Iftimie – 17 voturi, dl. Valentin Dănăilă – 15 voturi, d-na Oana Gianina
Afetelor – 15 voturi, dl. Lucian Ioan Pascariu – 14 voturi şi dl. Alin Lucian Antochi –
13 voturi. (dl. Dan Ioan Cărpuşor a avut 7 voturi, dl. Vasile Mocanu - 6 voturi, dl.
Sorin Dumitru Cazan - 4 voturi, dl. Marian Emil Pericică - 4 voturi şi dl. Eugen Păuleţ
- 4 voturi).
La punctul j) de pe ordinea de zi – aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor
aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local Roman în comisia de vânzare a spaţiilor medicale – avizul comisiei de
administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, s-a aprobat, în unanimitate de voturi, propunerea ca
numărul reprezentanţilor consiliului local în cele doua comisii să fie de 2 membri şi 1
supleant.
 Pentru comisia de vânzare a spaţiilor medicale, comisia de administraţie publică
locală, sport şi turism a propus ca membrii pe dl. Lucian Ioan Pascariu şi dl.
Sorin Dumitru Cazan şi supleant pe dl. Marian Emil Pericică.
Dl. consilier Alin Lucian Emanuel Antochi propune ca membru pe dl. Dan
Gabriel Arvătescu.
Dl. consilier Lucian Ioan Pascariu propune ca membru pe dl. Leonard
Achiriloaiei.
D-na consilier Daniela Gabriel Suman propune ca membru pe dl. Marian Emil
Pericică.
Dl. consilier Valentin Dănăilă propune ca supleant pe dl. Aurelian Jora.
Dl. consilier George Lazăr propune ca supleant pe dl. Cristi Nicolaie Avram.
Urmarea a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare au fost
desemnaţi ca reprezentanţi ai Consiliului Local Roman în comisia de vânzare a
spaţiilor medicale următorii: dl. Leonard Achiriloaiei – membru (16 voturi), dl. Marian
Emil Pericică – membru (15 voturi) şi dl. Cristi Nicolaie Avram – supleant (14 voturi).
 Pentru comisia de contestaţii, comisia de administraţie publică locală, sport şi
turism a propus ca membrii pe dl. George Lazăr şi dl. Cristi Nicolaie Avram şi
supleant pe dl. Alin Lucian Emanuel Antochi.
Dl. consilier Alin Lucian Emanuel Antochi propune ca membru pe d-na Lenuţa
Nuşa Chiriac.
Dl. consilier Marian Emil Pericică propune ca membru pe dl. George Lazăr.
Dl. consilier Lucian Ioan Pascariu propune ca supleant pe dl. Aurelian Jora.
Din partea P.N.D.C. a fost propus ca supleant dl. Sorin Dumitru Cazan.
Urmarea a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare au fost
desemnaţi ca reprezentanţi ai Consiliului Local Roman în comisia de contestaţii
următorii: dl. George Lazăr – membru (16 voturi), dl. Aurelian Jora – membru (12
voturi) şi dl. Alin Lucian Emanuel Antochi – supleant (19 voturi).
La punctul k) de pe ordinea de zi – aprobarea tarifelor pentru utilizarea unor
terenuri de sport – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
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 Pentru terenurile de tenis:
Comisia de buget a propus: 15 lei/ora pe timp de zi şi 30 lei/ora pe timp de
noapte.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune: „Sportivii legitimaţi precum şi
copiii din centrele de plasament au acces gratuit, în cadru unui anumit orar stabilit de
conducerea Primăriei.”
Dl. consilier Gabriel Vasile Luncanu propune pentru tenis: 15 lei/ora pe timp de
zi şi 30 lei/ora pe timp de noapte.
Dl. consilier Marius Neculai propune pentru tenis: 15 lei/ora până la ora 1600, 20
lei/ora - de la 1600 până la ora 2000, iar de la ora 2000 - 30 lei/oră.
Dl. consilier Alin Lucian Antochi propune pentru tenis: 10 lei/ora până la ora
00
14 , 15 lei/ora - de la 1400 până la ora 2000, iar de la ora 2000 - 25 lei/oră.
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor propune 15 lei/ora pe timp de zi şi 30 lei/ora pe
timp de noapte.
Urmare a supunerii proiectul de hotărâre – art. 1, lit. a – cu amendamentul d-lui
Dan Ioan Cărpuşor şi cel al d-lui Sorin Dumitru Cazan a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
 Pentru terenurile de minifotbal:
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune: „Copiii din centrele de plasament
au acces gratuit, 1 oră/zi în cadru organizat, într-un anumit orar stabilit de conducerea
Primăriei.”
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor propune 50 lei RON /oră pe timp de zi şi 70 lei
RON /oră în nocturnă.
Dl. consilier Valentin Dănăilă propune 50 lei RON /oră pe timp de zi şi 100 lei
RON /oră în nocturnă.
Urmare a supunerii proiectul de hotărâre – art. 1, lit. b – cu amendamentul d-lui
Valentin Dănăilă şi cel al d-lui Sorin Dumitru Cazan a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru”, 5 abţineri (…) şi 1 vot „împotrivă”.
La punctul l) de pe ordinea de zi – aprobarea unei cheltuieli din bugetul local –
avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că anul trecut s-au aprobat 5.000 lei
care au fost strânşi din sponsorizări. „Anul trecut m-am ocupat eu. Propun ca cei 7500
să fie tot din sponsorizări, pentru a nu cheltui din bugetul local.”
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că aceasta este o acţiune organizată
de către Consiliul Judeţean Neamţ, iar proiectul prevede alocarea acestei sume din
bugetul local.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Leonard Achiriloaiei declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ec. Leonard ACHIRILOAIEI

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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