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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 15.12.2008 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 7167/15.12.2008;
Şedinţa se desfăşoară la sala de conferinţe a Hotelului Mariko Inn, începând
cu orele 1600.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Marius Neculai şi
dl. consilier Sorin Dumitru Cazan.
Preşedinte de şedinţă este dl. Alin Lucian Antochi care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
Dl. preşedinte Alin Lucian Antochi supune la vot procesul-verbal
ordinare din 18.09.2008 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Alin Lucian Antochi supune la vot procesul-verbal
extraordinare din 01.10.2008 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Alin Lucian Antochi supune la vot procesul-verbal
ordinare din 30.10.2008 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Alin Lucian Antochi supune la vot procesul-verbal
ordinare din 20.11.2008 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Alin Lucian Antochi supune la vot procesul-verbal
extraordinare din 02.12.2008 care este aprobat în unanimitate de voturi.

al şedinţei
al şedinţei
al şedinţei
al şedinţei
al şedinţei

Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se
suplimenta ordinea de zi cu punctul 20) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Protocolului de cooperare între Consiliul Local Roman şi Inspectoratul de Poliţie
Neamţ, pentru sistemul de siguranţă a traficului”, acesta fiind aprobat în unanimitate
de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63 din 23.04.2008
privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2009;
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2. Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent
anului 2009 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a
unor persoane fizice;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de Stemă a
municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Roman şi casarea unei conducte
termice;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii;
8. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Roman la
programul SUST INNOV Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui fond de premiere,
a criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere a
funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local precum şi
pentru cei ai Serviciului Public Administraţia Pieţelor, Bazar,Obor;
10.Proiect de hotărâre privind mutarea unei unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Roman;
11.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.12.2008
privind aprobarea normelor locale în domeniul serviciilor de transport
public local;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al
municipiului Roman ca membru fondator la constituirea unei asociaţii
sportive;
13.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Roman în vederea
înfiinţării S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN;
14.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri către
S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN;
15.Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesiune a Serviciului
Public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipul Roman, către
S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN în calitate de
operator;
16.Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a
Serviciului Public de administrare şi exploatare a cimitirului, spaţiului
locativ din municipiul Roman către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV
S.A. ROMAN în calitate de operator;
17.Proiect de hotărâre privind stabilirea remuneraţiei lunare a directorilor
generali ai societăţilor comerciale la care Consiliul Local Roman are
calitatea de acţionar unic sau majoritar;
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare,
19.Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008;
Page 2 of 7

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între
Consiliul Local Roman şi Inspectoratul de Poliţie Neamţ, pentru
sistemul de siguranţă a traficului.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 63 din
23.04.2008 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 - 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 2) pe ordinea de zi – privind reducerea de la plata impozitului aferent
anului 2009 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane
fizice - 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 – privind aprobarea proiectului de Stemă a
municipiului Roman - avizul comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi
tineret a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. primar Laurenţiu - Dan Leoreanu precizează că pentru aprobarea Stemei s-a
deplasat la centrul zonal Iaşi al Comisiei de Heraldică, pentru de a debloca situaţia
şi de a stabili procedurile legale care trebuie urmate de către autorităţile locale
pentru aprobarea stemei municipiului Roman. „Am avut 10 propuneri de stemă. În
urma discuţiilor purtate s-a ajuns la concluzia, apreciată de Comisia de Heraldică, că
stema municipiului Roman trebuie să fie vechea stemă a capitalei Moldovei de Jos,
instituită în legătura cu legenda întemeierii localităţii şi care exprimă ritualul
străvechi de vânătoare regală.”
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor precizează că în cei 8 ani de mandat s-a incercat
de mai multe ori detensionarea relaţiilor dintre Primăria Roman şi Comisia de
Heraldică Iaşi, însă nu s-a ajuns la nici un consens. „Menţionez că nu am fost de
acord, ca stema municipiului Roman să fie un cap de porc, fie chiar şi mistreţ,
deoarece locuitorii acestui municipu merită mai mult. Avem multe valori care pot
figura pe stema municipiului.”
Dl. consilier Vasile Mocanu declară că nu este de acord ca stema municipiului
Roman să fie vechea stemă a capitalei Moldovei de Jos.
Dl. primar Laurenţiu – Dan Leoreanu afirmă că nu a fost de acord, dar s-a impus
ca stemă, capul de mistreţ. „Aceasta a fost singura soluţie de compromis. Mulţumesc
domnilor consilieri pentru înţelegere şi pentru votarea proiectului.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi
,,pentru” şi o abţinere ( dl. consilier D. I. Cărpuşor).
La punctul 4) pe ordinea de zi – privind reorganizarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului 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.
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La punctul 5) pe ordinea de zi – privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Roman şi casarea unei conducte termice – 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 – privind aprobarea unor documentaţii de
urbanism – 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 – privind aprobarea concesionării unor terenuri
pentru construcţii – avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Cele 5 puncte au fost avizate de urbanism şi administrarea teritoriului şi votate
de plenul Consiliului local după cum urmează:
- pct. 1 - avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi:
- pct. 2 - avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi:
- pct. 3 - avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi:
- pct. 4 - avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi:
- pct. 5 - avizat nefavorabil – respins, întrucât au fost 19 abţineri.
La punctul 8) pe ordinea de zi – privind participarea municipiului Roman la
programul SUST INNOV 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 9) pe ordinea de zi – privind aprobarea constituirii unui fond de
premiere, a criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere a
funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului şi serviciilor publice de interes local precum şi pentru cei ai Serviciului
Public Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor – 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 10) pe ordinea de zi – privind mutarea unei unităţi 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 11) pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 18 din
14.12.2008 privind aprobarea normelor locale în domeniul serviciilor de transport
public local – avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost
favorabil, cu menţiunea că este vorba de traseul nr. 5 şi nu de traseul nr. 6 (eroare de
redactare). Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu menţiunea de mai sus – a
fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 12) pe ordinea de zi – privind aprobarea participării Consiliului Local
al municipiului Roman ca membru fondator la constituirea unei asociaţii sportive 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 13) pe ordinea de zi – privind asocierea Municipiului Roman în
vederea înfiinţării S.C.MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN - avizul
comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil, cu
propunerea ca membrii A.G.A. să fie următorii: dl. consilier Gabriel-Cristian
Farcaş , dl. consilier Aurelian Jora şi dl. consilier Marian-Emil Pericică. Avizul
comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - varianta comisiei de
administraţie publică locală, sport şi turism - a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 14) pe ordinea de zi – privind darea în administrare a unor bunuri
către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN - avizul comisiei de
administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice
a fost favorabil.
Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu propune ca numirea comisiei de la art. 4 să fie
făcută de Primarul municipiului Roman, prin dispoziţie.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu propunerea d-lui consilier
Lucian-Ioan Pascariu - a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 15) pe ordinea de zi – privind delegarea prin concesiune a Serviciului
Public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipul Roman, către S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN în calitate de operator - avizul
comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu
amendamentul ca redevenţa prevăzută de art. 20, pct. 1 din anexa nr. 2 (încasările
lunare) să fie de 5% şi nu de 25%. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Dan – Ioan Cărpuşor declară că ar trebui făcut un calcul economic,
iar redevenţa să fie introdusă doar când societatea are profit.
Dl. consilier Vasile Mocanu propune să fie doar redevenţa prevăzută de art. 20,
pct. 2 din anexa nr. 2, respectiv 50 % din profitul anual.
Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu propune ca numirea comisiei de la art. 9, din
hotărâre, să fie făcută de Primarul municipiului Roman, prin dispoziţie.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - cu amendamentul d-lui consilier
Vasile Mocanu şi cel al d-lui consilier Lucian-Ioan Pascariu - a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 16) pe ordinea de zi – privind delegarea prin concesiune a Serviciului
Public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipul Roman, către S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN în calitate de operator - avizul
comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu
amendamentul ca redevenţa prevăzută de pct. E din anexa nr. 1şi art. 9 din anexa nr.
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3 (încasările lunare) să fie de 5% şi nu de 25%. Avizul comisiei juridice a fost
favorabil.
Dl. preşedinte Alin - Lucian Antochi propune să fie doar redevenţa prevăzută de
pct. E, partea finală, din anexa nr. 1şi art. 9, partea finală din anexa nr. 3 (încasările
lunare) să fie de 5% şi nu de 25%.
Dl. consilier Lucian-Ioan Pascariu propune ca numirea comisiei de la art. 10 din
hotărâre, să fie făcută de Primarul municipiului Roman, prin dispoziţie.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui preşedinte
Alin - Lucian Antochi şi cel al d-lui consilier Lucian-Ioan Pascariu a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 17) pe ordinea de zi – privind stabilirea remuneraţiei lunare a
directorilor generali ai societăţilor comerciale la care Consiliul Local Roman are
calitatea de acţionar unic sau majoritar - 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 18) pe ordinea de zi – privind - aprobarea Contractului Cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare - avizul comisiei
de administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil cu amendamentul ca la
anexa 7 şi anexa 9 de la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare să fie reprezentantul Primăriei municipiului Roman şi nu
reprezentantul Consiliului local. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Dan-Ioan Cărpuşor declară că nu se poate implica Consiliul local
în recuperarea unor datorii ale unei societăţi comerciale care are deja în gestiune
acest serviciu. „Nu este corect”
Dl. primar Laureţiu-Dan Leoreanu afirmă că oricum există consiliere.” De
recuperarea creanţelor existente nu se ocupă Apaserv S.A., ci rămân la Acvaserv
S.R.L.”
Dl. preşedinte Alin - Lucian Antochi propune completarea art. 27 din Contractul
Cadru cu „...în prezenţa reprezentantului Primăriei municipiului Roman, desemnat
prin Dispoziţie de Primarul municipiului Roman.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - cu amendamentul comisiei de
administraţie publică locală, sport şi turism şi amendamentul d-lui preşedinte Alin
Lucian Antochi - a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 19) pe ordinea de zi – privind 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.
La punctul 20) pe ordinea de zi – privind aprobarea Protocolului de cooperare
între Consiliul Local Roman şi Inspectoratul de Poliţie Neamţ, pentru sistemul de
siguranţă a traficului - 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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Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Alin Lucian Antochi declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Av. Alin Lucian ANTOCHI

Secretar,
Jr. Gheorghe CARNARIU
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