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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 20.11.2008 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman; 
 
 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 6899/13.11.2008; 
 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 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier  Dan Ioan 
Cărpuşor şi d-na Lenuţa Nuşa Chiriac. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Alin Lucian Antochi care declară deschisă 
şedinţa ordinară a Consiliului Local. 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor locale de apărare 
împotriva incendiilor pe teritoriul municipiului; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cofinanţări; 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru numirea 

in funcţie a unor directori la unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din municipiul Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
construire de locuinţe sociale în str. Islazului; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
construire de locuinţe sociale în str. Primăverii; 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie –Amenajare E 85, sector Roman Muşat – N. 
Titulescu – Rahovei – parcări, spaţii verzi, mobilier urban – municipiul 
Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 
bugetul local; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului energiei termice furnizate 
de S.C. Georgala F. Rom SRL Roman, la unităţile şcolare din 
municipiul Roman; 

9. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  bugetului local pe anul 2008 
şi a listelor de investiţii; 



  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  propunerii  de  modificare şi 
completare  a  anexei  nr. 3 la H.G. nr. 1356/2001 privind  atestarea 
domeniului  public al  judeţului  Neamţ, precum şi al municipiilor, 
oraşelor din judeţul Neamţ; 

11. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea criteriilor, procedurilor şi 
atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public. 
 

La punctual 1) de pe ordinea de zi – aprobarea normelor locale de apărare 
împotriva incendiilor pe teritoriul municipiului – 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 – aprobarea unei cofinanţări - 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 3) pe ordinea de zi – acordarea avizului favorabil pentru numirea în 
funcţie a unor directori la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Roman - avizul comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret 
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 studiului de fezabilitate pentru 
construire de locuinţe sociale în str. Islazului – avizul comisiei de urbanism şi 
administrarea 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 5) pe ordinea de zi - aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
construire de locuinţe sociale în str. Primăverii - avizul comisiei de urbanism şi 
administrarea 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 6) pe ordinea de zi - aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţie - Amenajare E 85, sector Roman Muşat – N. Titulescu – Rahovei – 
parcări, spaţii verzi, mobilier urban – municipiul Roman - avizul comisiei de 
urbanism şi administrarea 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 - aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 
local – sumele alocate au fost avizate şi votate după cum urmează ; 
v pct. a) – 20.000 lei în vederea organizării manifestărilor şi premierii cetăţenilor      

municipiului Roman  care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul 2008 –
avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei de cultură, 



  

culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a 
fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot suma de 20.000 lei în vederea organizării 
manifestărilor şi premierii cetăţenilor municipiului Roman  care împlinesc 50 de ani 
de la căsătorie în anul 2008 - a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

 

v la pct. b) – 30.000 lei în vederea organizării manifestărilor prilejuite de 
Deschiderea Orăşelul Copiilor – avizul comisiei de buget finanţe a fost 
favorabil. Avizul comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a 
fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

  Urmare a supunerii la vot suma de 30.000 lei în vederea organizării 
manifestărilor prilejuite de Deschiderea Orăşelul Copiilor – a fost aprobată în 
unanimitate de voturi. 

 

v la pct. c) – 130.000 lei în vederea organizării manifestărilor prilejuite de 
organizarea Revelionului 2008-2009 în Piaţa Roman Vodă – avizul comisiei 
de buget finanţe a fost favorabil cu amendamentul de a se aloca suma de 
120.000 lei. Avizul comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a 
fost favorabil cu amendamentul de a se aloca suma de 120.000 lei. Avizul 
comisiei juridice a fost favorabil. 
 

Dl. consilier Valentin  Dănăilă propune pentru organizarea Revelionului suma 
de 100.000 lei, urmând ca o parte din suma rămasă să fie alocată pentru biserici. 

Dl. primar Laurenţiu - Dan  Leoreanu precizează ca suma de 100.000 lei nu 
este suficientă pentru organizarea Revelionului, sunt mulţi roamşcani care nu au 
veniturile  necesare pentru a petrece  revelionul si de aceea organizarea sărbătorii în 
Piaţa Roman Vodă  asigură cetăţenilor un cadru festiv, deosebit, la trecerea  dintre 
ani. 

Dl. consilier Vasile Mocanu propune acordarea sumei de 100.000 lei pentru 
organizarea Revelionului, iar diferenţa de 30.000 lei pentru alte activităţi să fie 
aprobată în următoarea şedinţă extraordinară.  

Dl. primar Laurenţiu - Dan  Leoreanu face precizarea că este de acord cu cele 
prezentate de dl.consilier Vasile Mocanu. 

Dl. preşedinte Alin Lucian Antochi este de acord cu iniţiativa autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru organizarea Revelionului în Piaţa Roman Vodă 
şi propune sa se facă o tradiţie de a petrece  această  sărbătoare  în stradă.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - cu amendamentul d-lui V. 
Dănăilă – a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi 8 abţinere (dl. L. Achiriloaiei, d-na O. 
Afetelor, dl. C. Avram, dl. M. Benchea, dl. N. Iftimie, dl. A. Jora, dl. M. Neculai şi 
dl. L. Pascariu). 

  

La punctul 8) pe ordinea de zi - aprobarea preţului energiei termice furnizate 
de S.C. Georgala F. Rom SRL Roman, la unităţile şcolare din municipiul Roman, 
avizat nefavorabil de comisia buget finanţe. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte sa ştie dacă toate gigacalorimetrele 
sunt funcţionale. 

Dl. director Dan Felician Ioniţă răspunde că din cele nouă defecte patru au 
fost reparate. 

Urmare  a supunerii la vot  proiectul de hotărâre  a fost  respins în unanimatate 
de voturi (19 abţineri). 

 



  

La punctul 9) pe ordinea de zi - modificarea  bugetului local pe anul 2008 şi a 
listelor de investiţii - avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil, cu 
următoarele menţiuni: 

-  în lista investiţiilor – dotări din bugetul local, la punctul 1 calculatoare, 
cantitatea este 37 bucăţi şi nu 33 bucăţi, iar preţul unitar este 4,3 mii lei şi 
nu 4,85 mii lei; 

- în lista obiectelor de investiţii finanţate din fondul de rulment la poziţia 9 – 
RK canalizare str. Viitorului - suma este 553 mii lei şi nu 610 mii lei.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu corecţiile de mai sus – a 

fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 10) pe ordinea de zi - aprobarea  propunerii  de  modificare şi 
completare  a  anexei  nr. 3 la H.G. nr. 1356/2001 privind  atestarea domeniului  
public al  judeţului  Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor din judeţul Neamţ – 
avizul comisiei de urbanism şi administrarea 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 11) pe ordinea de zi - aprobarea criteriilor, procedurilor şi 
atribuţiilr specifice ocupării postului de administrator public - 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 cu 15 voturi 
pentru şi 4 abţineri. 

 

Diverse: 
Dl. consilier Valentin  Dănăilă propune să se monteze ghirlande şi în 

cartierele marginaşe. 
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan solicită ca iluminatul pe terenul de sport, 

din parc, să fie stins după ora 2000. 
 
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Alin Lucian Antochi declară închise 

lucrările şedinţei. 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        
          Consilier,                                                               Secretar, 

    Av. Alin Lucian ANTOCHI                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


