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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. 18837 din 30.10.2008  
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30.10.2008 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman; 
 
 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 6541/23.10.2008; 
 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 20 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Lucian Ioan 
Pascariu.  

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

 Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se 
suplimenta cu punctul 12) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei 
erori materiale”, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea staţiilor publice pentru transportul rutier 
public de persoane în trafic naţional prin curse regulate – iniţiator prof. 
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/23.04.2008 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 – iniţiator prof. 
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul  municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cofinantari – iniţiator prof. 
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de atribuire în 
gestiune delegată a transportului public în regim taxi, a Caietului de sarcini-
cadru pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului detransport în regim 
de taxi şi componenţei Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de 
atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public în regim de taxi 
– iniţiator prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism – 
iniţiator prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii – iniţiator prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului 
Roman; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 
proprietate privată a municipiului Roman – iniţiator prof. Laurenţiu-Dan 
Leoreanu – Primarul municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008 – 
iniţiator prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului energiei termice furnizate de 
S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din municipiul 
Roman – iniţiator prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului 
Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Studiu de Fezabilitate pentru 
„ADAPOST PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” – 
iniţiator prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 06.08.2008 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
Roman – iniţiator prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului 
Roman. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale – 
iniţiator prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman. 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi - aprobarea staţiilor publice pentru transportul 
rutier public de persoane în trafic naţional prin curse regulate - 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 2) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 63/23.04.2008 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 - avizul comisiei de buget 
finanţe a fost favorabil, cu menţiunea că la art. 2 valoarea taxei este Lei/200 cm3 şi 
nu Lei/500 cm3. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, cu menţiunea de mai sus, a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3) pe ordinea de zi - aprobarea unei cofinantari - 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 în unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul 4) de pe ordinea de zi - aprobarea Contractului-cadru de atribuire în 
gestiune delegată a transportului public în regim taxi, a Caietului de sarcini-cadru 
pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi 
componenţei Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în 
gestiune delegată a serviciului de transport public în regim de taxi- 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. 
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La punctul 5) pe ordinea de zi - aprobarea unor documentaţii de urbanism - 
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 după cum urmează: 
- pct. 1 – P.U.Z. – aprobat în unanimitate de voturi; 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu întreabă dacă au venit avizele. 
D-na arhitect Ana Maria Alexe declară că nu a venit avizul de la mediu şi cel de 

la Direcţia de Cultură. „Cei de la Mediu aşteaptă avizul Direcţiei de Cultură.” 
D-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac declară că la Direcţia de Cultură este nevoie 

de acest P.U.D. „Este un cerc vicios.” 
D-na arhitect Ana Maria Alexe precizează că normal este ca P.U.D.-ul să se 

aprobe după obţinerea avizului de la Direcţia de Cultură.  
D-na consilier Daniela Gabriela Suman afirmă că la C.N. Roman Vodă este o 

situaţie asemănătoare. „Este o procedură foarte greoaie. Propun să se aprobe sub 
rezerva obţinerii avizelor.” 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor propune să se solicite un aviz de principiu de la 
Direcţia de Cultură. 

- pct. 2 – P.U.D. – aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 6 abţineri; 
- pct. 3 – P.U.D. – aprobat în unanimitate de voturi; 
- pct. 4 – P.U.D. – aprobat în unanimitate de voturi; 
 

La punctul 6) pe ordinea de zi - aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii - avizul comisiei juridice a fost favorabil. Cele 5 puncte au fost avizate de 
de urbanism şi amenajarea teritoriului şi votate după cum urmează: 

- pct.1 – avizat favorabil cu amendament: 4,5 m.p. (în limita proiecţiei 
balcoanelor de sus) – aprobat – varianta comisiei – în unanimitate de voturi; 

- pct. 2 – avizat nefavorabil – respins – 16 abţineri şi 4 voturi „împotrivă”; 
- pct. 3 – avizat favorabil cu amendament: 4,5 m.p. (în limita proiecţiei 

balcoanelor de sus) – aprobat – varianta comisiei – în unanimitate de voturi; 
- pct. 4 – avizat favorabil – aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. S. 

Cazan şi dl. G. Lazăr); 
- pct. 5 – avizat favorabil cu amendament: prin licitaţie publică şi preţul de 

pornire să fie 1 euro/m.p./an – aprobat – variantă comisiei  - în unanimitate de 
voturi; 

 

La punctul 7) 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. 

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

 

La punctul 8) pe ordinea de zi - modificarea bugetului local pe anul 2008 - 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 în unanimitate de 
voturi. 

 

Punctul 9) pe ordinea de zi - aprobarea  pretului energiei termice furnizate de 
S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din municipiul 
Roman - a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
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La punctul 10) pe ordinea de zi - probarea unui Studiu de Fezabilitate pentru 
„ADĂPOST PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN”- avizul 
comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei 
juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Alin Lucian Antochi declară că există o iniţiativă din partea unei 
societăţi din Roman, concretizată printr-o cerere, prin care ni se solicită să ne 
pronunţăm asupra externalizării acestui serviciu. „Pentru a găsi soluţia cea mai bună, 
propun amânarea acestui punct.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că pe lună, numai la partea de 
mentenanţă, cheltuiala se ridică la 350 milioane lei/lună. „Am analizat în Direcţia 
Tehnică şi cheltuiala ajunge la peste 5 miliarde pe an. Acea persoană are teren la 
Cotu Vameş. Noi nu putem investi într-un bun care este al nostru. Acea persoană 
face voluntariat ? Nu cred.” 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor declară că problema câinilor comunitari este 
foarte grea. „Romanul are o problemă în plus pentru că aici vin foarte mulţi câini din 
alte oraşe. Întrucât parcul zoologic trebuie predat proprietarului, primul pas este 
amenajarea acestui spaţiu.” 

Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că problema câinilor e mai importantă decât 
problema oamenilor. „În lumea civilizată nu există câini liberi. Fiecare câine are 
stăpânul lui. La cât se ridică costurile cu întrâinerea câinilor pe an ?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că vor fi în jur de 250-275 
milioane pe lună. „La început costurile sunt mai mari, dar pe parcurs ele vor scădea. 
Acest adăpost va avea şi două săli de operaţie.” 

Dl. consilier Leonard Achiriloaiei propune să se aprobe acest proiect. 
Dl. consilier Marian Emil Pericică propune să se găsească altă variantă. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 

„pentru” şi 2 abţineri (dl. A.L. Antochi şi dl. M. Pericică). 
 

La punctul 11) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 101 din 06.08.2008 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
Roman - 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 12) pe ordinea de zi – aprobarea îndreptării unei erori materiale – 
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. 

 
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 


