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MUNICIPIULUI ROMAN 
Piaţa Roman-Vodă nr. 1                                   www.primariaroman.ro 
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
Fax. 0233.741.604,           E-mail: primariaroman@primariaroman.ro  
 

Emitent: SECRETAR 
Nr. 15629 din 18.09.2008  
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 18.09.2008 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 5769/12.09.2008; 
 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 tuturor celor 21 consilieri.  

Preşedinte de şedinţă este d-na Oana Gianina Afetelor care declară deschisă 
şedinţa ordinară a Consiliului Local. 

 
D-na preşedinte Oana Gianina Afetelor supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din 06.08.2008. 
Dl. consilier Marian Pericică declară că la proiectul referitor la staţia de betoane a 

votat „abţinere” însă a fost nominalizat la voturile „pentru”.  
 Urmare a supunerii la vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 06.08.2008 - 

cu modificarea solicitată de dl. consilier M. Pericică - a fost aprobat cu 13 voturi 
„pentru” 7 voturi „împotrivă” (dl. A. Antochi, dl. D. Cărpuşor, dl. V. Mocanu, dl. E. 
Păuleţ, d-na L. Chiriac, dl. G. Farcaş şi dl. L. Micu) şi 1 abţinere (dl. V. Dănăilă). 

D-na preşedinte Oana Gianina Afetelor supune la vot procesul verbal al şedinţei 
extraordinare din 02.09.2008 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

D-na preşedinte Oana Gianina Afetelor supune la vot procesul verbal al şedinţei 
extraordinare din 16.09.2008 care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în 
unanimitate de voturi, după cum urmează: 
  

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local şi ai 
agenţilor economici în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 
din Municipiul Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind 
aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui traseu pentru un vehicul cu 
tracţiune animală special; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru aprobarea 
Regulamentului de transport în regim de taxi; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii; 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public 
al municipiului Roman în domeniul public al statului; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008; 
8. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 45/27.03.2008 privind 

aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 

local; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 110/28.11.2002; 
11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere; 
12. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 118/2007 şi aprobarea 

vânzării unui imobil în condiţiile Legii nr. 215/2001R; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 

105/28.11.2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări 
servicii ce urmează a fi vândute în condiţiile Legii nr. 550/2002; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru mansandarea 
blocurilor de locuinţe în municipiul Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului 
de funcţii şi nr. de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Roman şi serviciile publice subordonate şi descentralizate; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 
proprietate privată a municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere în 
participaţiune (cu S.C. CODEC SPAT S.R.L.); 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei H.C.L.nr. 111/2008 privind 
acordarea unui mandat special; 

19. Proiect de hotărâre privind înfiintarea S.C. „MUNICIPAL CONFORT” S.A. 
ROMAN; 

20. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 
public de administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, a bazarului, 
targurilor si oborului din Municipiul Roman, catre S.C. „MUNICIPAL 
CONFORT “ S.A. in calitate de operator; 

21. Proiect de hotărâre privind înfiintarea S.C. „MUNICIPAL EDIL SERV” S.A. 
ROMAN; 

22. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 
public de administrare si exploatare a parcărilor, străzilor şi spaţiilor verzi din 
Municipiul Roman, catre S.C. „MUNICIPAL EDIL SERV“ S.A. in calitate de 
operator; 

23. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea a ŞTRANDULUI 
MUNICIPAL; 

24. Proiect de hotărâre privind înfiintarea S.C. „MUNICIPAL LOCATO SERV” 
S.A. ROMAN; 

25. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului 
public public de administrare a cimitirelor umane şi a spaţiunlui locativ de pe 
raza municipiului Roman Municipiul Roman, către S.C. „MUNICIPAL 
LOCATO SERV“ S.A. în calitate de operator; 

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului aferent Gropii de 
Gunoi; 
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27. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului 
public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Roman, către S.C. 
„MUNICIPAL LOCATO SERV“ S.A. în calitate de operator; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui P.U.D.; 
29. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 45/1999 privind aprobarea 

inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Roman; 
30. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006. 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi - desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
şi ai agenţilor economici în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 
din Municipiul Roman - avizul comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi 
tineret a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă oamenii de afaceri şi consilierii 
au fost consultaţi pentru a face parte din consiliile de administraţie. „Propun la 
Şcoala nr. 6 ca reprezentant al agenţilor economici pe dl. Gheorghe Anegroaiei. 
Propun ca dl. Eugen Păuleţ să facă parte din C.A. la Seminarul Teologic, iar dl. Dan 
Ioan Cărpuşor la Şcoala de Artă.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că s-a discutat cu preşedintele 
I.M.M. -urilor, care a luat legătura cu oamenii de afaceri, iar aceştia şi-au manifestat 
dorinţa de a fi în aceste consilii.  

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune la Şcoala nr. 7, din partea agenţilor 
economici, pe dl. Marolicaru Costică. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - forma iniţială - a fost aprobat cu 
20 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. Cazan). 

 

La punctul 2) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind 
aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local - avizul 
comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune două amendamente: 
- la traseul nr. 6 : de la B.C.R. să nu meargă spre Cuza Vodă, ci pe Roman 

Muşat spre Favorit, iar de acolo spre Piaţa Centrală. 
- preţul biletului să fie 1 leu şi nu 1,5 lei. 
Dl. consilier Vasile Mocanu declară că atunci când se stabileşte un cuantum se 

are în vedere o structură de cost. „Nu putem propune preţuri în mod populist.” 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că preţul de 1 leu este falimentar 

pentru aceste societăţi. 
Dl. consilier Valentin Dănăilă roagă ca atunci când se vine cu o propunere 

populistă să se vină şi cu agentul economic care îşi permite să presteze acel serviciu 
cu acea sumă de bani. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - forma iniţială - a fost aprobat cu 
20 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. Cazan). 

 

La punctul 3) pe ordinea de zi - aprobarea unui traseu pentru un vehicul cu 
tracţiune animală special - avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi 
turism a fost favorabil cu amendamentul ca traseul să nu fie pe ruta ocolitaore (pe 
str. N. Bălcescu) ci pe str. Miron Costin. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - cu amendamentul comisiei de 
administraţie publică locală, sport şi turism - a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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La punctul 4) de pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru 
aprobarea Regulamentului de transport în regim de taxi - avizul comisiei de 
administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice 
a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca numărul maxim de autorizaţii să 
fie de 300 şi nu 255.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - forma iniţială -a fost aprobat cu 
20 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. Cazan). 

 

La punctul 5) pe ordinea de zi - aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii - avizul comisiei juridice a fost favorabil. Cele 7 puncte au fost avizate de 
de urbanism şi amenajarea teritoriului şi votate după cum urmează: 

- pct.1 – avizat nefavorabil (spaţiu verde) – respins – în unanimitate de voturi; 
- pct. 2 – avizat favorabil cu amendament: 9,5 m.p. – aprobat varianta comisiei 

– 20 de voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan); 
- pct. 3 – avizat favorabil cu amendament: 9,5 m.p. – aprobat varianta comisiei 

– 18 de voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. S. Cazan, dl. G. Farcaş şi E. Păuleţ); 
- pct. 4 – avizat favorabil – aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 4 abţineri (dl. L. 

Micu, dl. E. Păuleţ, dl. G. Farcaş şi d-na L. Chiriac); 
- pct. 5 – avizat nefavorabil – respins – în unanimitate de voturi; 
- pct. 6 – avizat favorabil – aprobat – 15 de voturi „pentru” şi 6 abţineri (dl. S. 

Cazan, dl. G. Farcaş, dl. A. Antochi, dl. L. Micu şi ...); 
- pct. 7 – avizat favorabil – respins – 13 de voturi „pentru” şi 8 abţineri (dl. S. 

Cazan, dl. G. Farcaş, dl. A. Antochi, dl. L. Micu, dl. V. Mocanu, dl. D. 
Cărpuşor, dl. E. Păuleţ şi d-na L. Chiriac); 

 

La punctul 6) pe ordinea de zi - aprobarea trecerii unui teren din domeniul public 
al municipiului Roman în domeniul public al statului - avizul comisiei de urbanism 
şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul 7) pe ordinea de zi - modificarea bugetului local pe anul 2008 - avizul 
comisiei de buget finanţe a fost favorabil cu precizarea că „regularizări” în loc de 
59.11. va fi 20.30.30. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor solicită unele precizări referitoare la modificări. 
Dl. director Mihai Plaii prezintă detaliat fiecare capitol. 
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan solicită ca expunerea de motive să fie mai 

consistentă. „Apreciez hotărârea Primăriei de a susţine echipa Laminorul. Propun ca 
din Consiliul de Administraţie să facă parte 2-3 consilieri locali.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că a reuşit să deblocheze relaţiile cu 
Arcelor Mittal Steel. „Din consiliul de administraţie face parte dl. consilier Maricel 
Benchea şi dl. Valeriu Vartolaş de la compartimentul comercial din cadrul Primăriei 
Roman.” 

Dl. consilier Vasile Mocanu consideră că nu trebuie modificat bugetul local ca 
urmare a unor adrese venite din partea unor O.N.G.-uri.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu precizarea comisiei de buget 
– a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 6 abţineri (dl. G. Farcaş, dl. A. Antochi, dl. 
L. Micu, dl. V. Mocanu, dl. D. Cărpuşor şi dl. E. Păuleţ). 
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La punctul 8) pe ordinea de zi - revocarea H.C.L. nr. 45/27.03.2008 privind 
aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune - avizul comisiei 
juridice a fost favorabil . 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi 
„pentru”, 6 abţineri (dl. G. Farcaş, dl. A. Antochi, dl. L. Micu, dl. V. Mocanu, d-na 
L. Chiriac şi dl. E. Păuleţ) şi 1 vot „împotrivă” (dl. D. Cărpuşor). 

 

La punctul 9) pe ordinea de zi - aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 
local - avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a 
fost favorabil. Avizul comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 
favorabil. 

Dl. consilier Valentin Dănăilă propune ca pentru organizarea manifestărilor 
prilejuite de „Ziua vârstei a III-a” să se aloce o sumă mai mare – 5.000 lei. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui consilier 
V. Dănăilă – a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 10) pe ordinea de zi - aprobarea modificării H.C.L. nr. 110 din 
28.11.2002 - avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 voturi 

„pentru” şi 1 abţinere (dl. G. Lazăr). 
 

La punctul 11) pe ordinea de zi - încheierea unui contract de asociere - avizul 
comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei 
juridice a fost favorabil. Avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă de unde a ieşit suma de 100 euro/lună pentru 
cei 4 m.p. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că până acum era 1leu/m.p./zi, care 
ar înseamna 100 euro/an. „Cred că dacă obţinem 100 euro/lună e mult mai bine 
pentru bugetul local. Municipalitatea beneficiază şi de un plus de imagine având 
25%.” 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că această hotărâre este în afara legii. „Se 
încalcă legislaţia privind publicitatea. Panourile publicitare trebuiesc date prin 
licitaţie.” 

D-na jurist Camelia Rusu declară că prin această hotărâre se aprobă încheierea 
unei asocieri în participaţiune şi nu aprobarea unei concesionări. „Este în atribuţia 
consiliului local de a aproba astfel de asocieri.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că apreciază acest proiect de hotărâre, 
precum şi suma prevăzută. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi 
„pentru”, 1 abţinere (dl. G. Farcaş) şi 6 voturi „împotrivă” (dl. A. Antochi, dl. L. 
Micu, dl. V. Mocanu, d-na L. Chiriac, dl. D. Cărpuşor şi dl. E. Păuleţ) . 

 

La punctul 12) pe ordinea de zi - revocarea H.C.L. nr. 118/2007 şi aprobarea 
vânzării unui imobil în condiţiile Legii nr. 215/2001R - avizul comisiei de urbanism 
şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Dl. consilier Vasile Mocanu doreşte să ştie cum s-a constatat că acest bun trebuie 
vândut în condiţiile altui act normativ. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizează că acest spaţiu a fost introdus în mod 
eronat în acea hotărâre. „El nu este nici spaţiu comercial şi nici de prestări servicii.” 
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru” şi 4 abţineri (dl. A. Antochi, dl. V. Mocanu, d-na L. Chiriac şi dl. E. 
Păuleţ). 

 

La punctul 13) pe ordinea de zi - aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 
105/28.11.2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii 
ce urmează a fi vândute în condiţiile Legii nr. 550/2002 - avizul comisiei de 
urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi 
„pentru” şi 7 abţineri (dl. A. Antochi, dl. G. Farcaş, dl. L. Micu, dl. V. Mocanu, d-na 
L. Chiriac, dl. D. Cărpuşor şi dl. E. Păuleţ) . 

 

La punctul 14) pe ordinea de zi - aprobarea Regulamentului pentru mansandarea 
blocurilor de locuinţe în municipiul Roman - avizul comisiei de urbanism şi 
amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă dacă mansardarea se face de un singur 
constructor. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că a fost un constructor care a 
prezentat o ofertă. „Noi am creat cadrul legal. Primăria nu are niciun amestec. 
Contractul se încheie între Asociaţia de proprietari (blocul respectiv) şi constructor.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul 15) pe ordinea de zi - aprobarea funcţiilor publice, organigramei, 
statului de funcţii şi nr. de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Roman şi serviciile publice subordonate şi descentralizate - avizul 
comisiei de buget finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că apreciază expunerea de motive, 
care este foarte transparentă. „Acum avem 772 de angajaţi. Vom avea de unde să-i 
plătim s-au se vor externaliza unele servicii ? Rog explicaţii referitoare la Poliţia 
Comunitară.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu explică punctul organigrama. 
Dl. consilier Valentin Dănăilă consideră că actuala organigramă poate fi aprobată 

în următoarea şedinţă a consiliului local. 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că această arhitectură a 

organigramei s-a făcut cu consultarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi 
având în vedere experienţa altor primării. 

Dl. consilier Vasile Mocanu întreabă dacă s-a făcut o evaluare a întregului efectiv 
al acestei instituţii şi nu s-a putut reloca oameni în anumite compartimente. 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor declară că în principiu primarul are dreptate. 
„Vrea să facă treabă cu o anumită echipă. Eu voi vota această organigramă” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi 
„pentru” şi 10 abţineri (dl. A. Antochi, dl. G. Farcaş, dl. L. Micu, dl. V. Mocanu,  
d-na L. Chiriac, dl. E. Păuleţ, dl. V. Dănăilă, dl. C. Ghica, dl. G. Lazăr şi dl. M. 
Pericică). 

 

La punctul 16) pe ordinea de zi - aprobarea inventarului parţial al terenurilor 
proprietate privată a municipiului Roman - avizul comisiei de urbanism şi 
amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi 
„pentru” şi 2 abţineri (dl. A. Antochi şi dl. G. Farcaş) . 

 

La punctul 17) pe ordinea de zi - încheierea unui contract de asociere în 
participaţiune (cu S.C. CODEC SPAT S.R.L.) - avizul comisiei de administraţie 
publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul 18) pe ordinea de zi - modificarea anexei H.C.L. nr. 111/2008 privind 
acordarea unui mandat special - avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 
„pentru” şi 3 abţineri (dl. V. Mocanu, dl. A. Antochi şi dl. G. Farcaş). 

 

La punctul 19) pe ordinea de zi - înfiintarea S.C. „MUNICIPAL CONFORT” 
S.A. ROMAN - avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost 
favorabil cu următoarele amendamente: 

- art. 7 va avea următorul conţinut: „Mandatăm A.G.A. pentru a finaliza actul 
constitutiv”. 

- la art. 8 – este preşedintele C.A. şi nu preşedintele A.G.A. 
- la art. 2 se elimină restul frazei după „prevăzut ......” 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – forma iniţială - a fost respins în 

unanimitate de voturi. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – varianta comisiei – a fost 

respins întrucât au fost 10 voturi „pentru” şi 11 abţineri (dl. D. Cărpuşor, dl. A. 
Antochi, dl. G. Farcaş, dl. L. Micu, dl. V. Mocanu, d-na L. Chiriac, dl. E. Păuleţ, dl. 
V. Dănăilă, dl. G. Lazăr, d-na D. Suman şi dl. M. Pericică). 

 

Punctul 20) de pe ordinea de zi - delegarea de gestiune prin concesiune a 
serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a 
bazarului, târgurilor şi oborului din Municipiul Roman, către S.C. „MUNICIPAL 
CONFORT “ S.A. în calitate de operator - a fost retras de pe ordinea de zi de către 
iniţiator. 

 

La punctul 21) pe ordinea de zi - înfiintarea S.C. „MUNICIPAL EDIL SERV” 
S.A. ROMAN - avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost 
favorabil cu următoarele amendamente: 

- art. 7 va avea următorul conţinut: „Mandatăm A.G.A. pentru a finaliza actul 
constitutiv”. 

- la art. 8 – este preşedintele C.A. şi nu preşedintele A.G.A. 
- la art. 2 se elimină restul frazei după „prevăzut ......” 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – forma iniţială - a fost respins în 

unanimitate de voturi. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au fost 9 

voturi „pentru” şi 12 abţineri (dl. D. Cărpuşor, dl. A. Antochi, dl. G. Farcaş, dl. L. 
Micu, dl. V. Mocanu, d-na L. Chiriac, dl. E. Păuleţ, dl. V. Dănăilă, dl. G. Lazăr, 
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d-na D. Suman, dl. C. Ghica, şi dl. M. Pericică). 
 

Punctul 22) de pe ordinea de zi - delegarea de gestiune prin concesiune a 
serviciului public de administrare si exploatare a parcărilor, străzilor şi spaţiilor 
verzi din Municipiul Roman, catre S.C. „MUNICIPAL EDIL SERV“ S.A. in calitate 
de operator - a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
 

Punctul 23) de pe ordinea de zi - darea în administrarea a ŞTRANDULUI 
MUNICIPAL - a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
 

Punctul 24) de pe ordinea de zi - înfiintarea S.C. „MUNICIPAL LOCATO 
SERV” S.A. ROMAN - a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
 

Punctul 25) de pe ordinea de zi - delegarea de gestiune prin concesiune a 
Serviciului public public de administrare a cimitirelor umane şi a spaţiunlui locativ 
de pe raza municipiului Roman Municipiul Roman, către S.C. „MUNICIPAL 
LOCATO SERV“ S.A. în calitate de operator - a fost retras de pe ordinea de zi de 
către iniţiator. 
 

Punctul 26) de pe ordinea de zi - darea în administrare a terenului aferent Gropii 
de Gunoi - a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
 

Punctul 27) de pe ordinea de zi - delegarea de gestiune prin concesiune a 
Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Roman, către 
S.C. „MUNICIPAL LOCATO SERV“ S.A. în calitate de operator - a fost retras de 
pe ordinea de zi de către iniţiator. 

 

La punctul 28) pe ordinea de zi - aprobarea unui P.U.D. - avizul comisiei de 
urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi 
„pentru” şi 5 abţineri (dl. A. Antochi, dl. D. Cărpuşor, dl. E. Păuleţ, dl. L. Micu şi dl. 
G. Farcaş) . 

 
La punctul 29) pe ordinea de zi - completarea H.C.L. nr. 45/1999 privind 

aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Roman - avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil.   

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

La punctul 30) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006 - avizul 
comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul 
comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

Nemaifiind alte intervenţii d-na preşedinte Oana Gianina Afetelor declară închise 
lucrările şedinţei. 

 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        
          Consilier,                                                               Secretar, 

 Jr. Oana Gianina AFETELOR                            Jurist Gheorghe CARNARIU 


