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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 29.01.2009 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 213/22.01.2009;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu
orele 1400.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 19 consilieri şi a d-lor Vasilică Murăriţa şi Valerian Anghel,
lipsind dl. consilier Marius Neculai şi dl. consilier Alin Lucian Antochi (şi-au
înaintat demisia).
Preşedinte de şedinţă este dl. Cristi Nicolaie Avram care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
Dl. preşedinte Cristi Nicolaie Avram supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din 15.12.2008 care este aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. S.
Cazan).
Dl. preşedinte Cristi Nicolaie Avram supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 29.12.2008 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se
suplimenta ordinea de zi cu punctul 24 bis) – ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea
efectuării unor cheltuieli din bugetul local”, acesta fiind aprobat în unanimitate de
voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier;
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier;
3. Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier;
4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier;
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5. Proiect de hotărâre privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor
în municipiul Roman;
6. Proiect de hotărâre privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
7. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii
de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul municipiului ROMAN;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Sălii
Polivalente şi a unor terenuri de sport;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare şi completare a
anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Neamţ;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea sporului salarial de 10% pentru
personalul Poliţiei Comunitare Roman;
11. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi;
12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil - locuinţe A.N.L. din
domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului;
13. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de vânzare a locuinţelor
A.N.L. din municipiul Roman;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări privind circulaţia pe
drumurile publice din municipiul Roman;
15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA NEAMŢ”;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unei clădiri din domeniul
privat al municipiului Roman şi administrarea Consiliului local în
administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a Caietului de Sarcini ale Serviciului de iluminat public în
municipiul Roman;
18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 privind
aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi numărului de
personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman şi
serviciilor subordonate descentralizate;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare în domeniul public
al municipiului a sălii cinematografului „UNIREA” şi a terenului aferent;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru gunoiul menajer şi
industrial depozitat de operatorii locali pe rampa de gunoi a municipiului
Roman care se află în administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul
public al municipiului în domeniul public al statului;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
proprietate privată a municipiului Roman;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii;
24 bis) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local;
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25. Raportul de activitate pe anul 2008 al Serviciului Situaţii de Urgenţă;
26. Raportul de activitate privind situaţia asistenţilor personali în perioada iunie
2008 – decembrie 2008;
27. Raportul de activitate pe anul 2008 al Poliţiei Comunitare Roman;
28. Raportul de activitate pe anul 2008 al Poliţiei municipiului Roman;
29. Raportul de activitate pe anul 2008 al Primarului municipiului Roman.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind constatarea încetării de drept a unui
mandat de consilier – avizul comisiei de validare 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 validarea unui mandat de consilier –
avizul comisiei de validare a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dl. Vasilică Murăriţa depune jurământul.
La punctul 3) pe ordinea de zi – privind constatarea încetării de drept a unui
mandat de consilier – avizul comisiei de validare 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) pe ordinea de zi – privind validarea unui mandat de consilier –
avizul comisiei de validare a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dl. Valerian Anghel depune jurământul.
La punctul 5) pe ordinea de zi – privind modul de organizare a apărării împotriva
incendiilor în municipiul 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 6) pe ordinea de zi – privind numirea cadrului tehnic sau a
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor –
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 7) pe ordinea de zi – privind adoptarea unor măsuri de optimizare a
capacităţii de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul 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 8) pe ordinea de zi – privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Sălii
Polivalente şi a unor terenuri de sport – avizul comisiei de buget finanţe a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă care a fost profitul în perioada 2007 –
2008, perioadă în care tarifele pentru utilizarea Sălii Polivalente şi a acestor terenuri
de sport erau diferite. „Solicit să se facă o comparaţie şi să se vadă dacă într-adevăr
este nevoie de majorarea tarifelor in această perioadă de criză. Sportivilor de
performanţă trebuie să li se aplice alt tratament. Ei trebuie să beneficieze gratuit de
utilizarea acestor terenuri.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu consideră că pentru întreţinerea acestor baze
sportive de către Primărie, în condiţii optime, se impune ca aceste tarife să fie
reactualizate. „Aceste taxe însumate nu reprezintă nici 15-20% din costul întreţinerii
lor. Aceste cheltuieli sunt de întreţinere şi nu de modernizare. Creşterea tarifelor
sunt insesizabile. În ceea ce priveşte tratamentul sportivilor de performanţă, sunt de
acord cu dl. consilier Sorin Dumitru Cazan ca aceştia să beneficieze gratuit de
utilizarea acestora. Deasemenea, de acest tratament vor beneficia şi persoanele cu
handicap.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 voturi
„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan).
La punctul 9) pe ordinea de zi – aprobarea propunerii de modificare şi
completare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Neamţ – avizul comisiei pentru 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 10) pe ordinea de zi – privind aprobarea sporului salarial de 10%
pentru personalul Poliţiei Comunitare Roman – 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 11) pe ordinea de zi – privind schimbarea denumirii unor străzi –
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul
comisiei juridice a fost favorabil. Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca str. 1 Decembrie 1918 să nu intre
în ,,Bulevardul Roman Muşat” deoarece este despărţită de Bulevardul Republicii.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – forma iniţială – a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 12) pe ordinea de zi – privind trecerea unui imobil - locuinţe A.N.L.
din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului – avizul
comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul
comisiei juridice a fost favorabil.
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul 13) pe ordinea de zi – privind numirea unei comisii de vânzare a
locuinţelor A.N.L. din municipiul Roman – 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 din această comisie să facă
parte cineva de urbanism – d-na Ana-Maria Alexe, precum şi dl. Dan Felician Ioniţă,
deoarece este nevoie de persoane care au cunoştinţe despre ceea ce se petrece intr-o
comisie de vânzare a locuinţelor.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că aceste persoane oricum vor lucra la
vânzarea acestor locuinţe. „Aceasta este doar o comisie care supervizează, cu o
activitate nonpecuniară.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul 14) pe ordinea de zi – privind aprobarea unor reglementări privind
circulaţia pe drumurile publice din municipiul 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.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca limitarea de viteză pe str. Islazului
şi str. Bogdan Dragoş (până la intersecţia cu Islazului) să fie:
- 50 km/h pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată ≤ 3,5 to
- 30 km/h pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată > 3,5 to.
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că propunerea d-lui consilier Sorin
Dumitru Cazan este pertinentă, întrucât a circula cu autoturismul cu 30 km/h este
practic o „crimă”.
Urmare a supunerii la vot propunerea d-lui consilier Sorin Dumitru Cazan a fost
aprobată în unanimitate de voturi, urmând a fi comunicată Comisiei pentru circulaţie
în municipiul Roman, pentru a fi pusă în aplicare.
La punctul 15) pe ordinea de zi – privind numirea reprezentantului Consiliului
Local la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA NEAMŢ” – 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 reprezentant al Consiliului local al
municipiului Roman la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA NEAMŢ”
pe dl. viceprimar Constantin Ghica, întrucât acesta are şi calitatea de consilier local.
„M-am gandit că domnul primar este foarte ocupat şi nu este nici membru al
consiliului local.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că aceasta este o asociaţie
intercomunitară din care fac parte primarii din judeţul Neamţ.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul 16) pe ordinea de zi – privind aprobarea transmiterii unei clădiri din
domeniul privat al municipiului Roman şi administrarea Consiliului local în
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administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. 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 17) pe ordinea de zi – privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare şi a Caietului de Sarcini ale Serviciului de iluminat public
în municipiul 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 18) pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008
privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi numărului
de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman şi
serviciilor subordonate descentralizate – 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 19) pe ordinea de zi – privind aprobarea solicitării de preluare în
domeniul public al municipiului a sălii cinematografului „UNIREA” şi a terenului
aferent – avizul comisiei de urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că în acest moment nu ar trebui să „se
ia în spate” această construcţie. „Mai are un pic şi cade. Trebuie foarte mulţi bani şi
dacă nu reuşim să aducem fonduri europene, pentru punerea ei în funcţiune, ar trebui
să luăm bani de la spaţii verzi, de la drumuri, de la trotuare şi să băgăm în acel
cinematograf. Cu ajutorul unui om de afaceri avem deja un cinematograf în oraş. Au
fost momente când Romanul a avut şi 4 cinematografe, dar tinerii şi celelalte
persoane nu mai au interes de a merge la cinematograf. La momentul ăsta, să luăm
acestă construcţie şi să investim ar fi o cheltuială inutilă. Nu venim noi acum să
investim în acestă clădire, când avem un buget care este de criză şi de austeritate, nu
cred că este momentul.”
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că este de aceeaşi părere cu dl. consilier
Sorin Dumitru Cazan. ,,Preluarea cinematografului UNIREA înseamnă o cheltuială
în plus pentru comunitate, în condiţiile în care bugetul local este cu probleme.
Clădirea va mânca foarte mulţi bani, după părerea mea, peste 10 miliarde garantat. A
lua cinema UNIREA, în proprietatea primăriei, înseamnă reabilitarea lui în timp.
Populaţia trebuie să aibă răbdare şi peste câţiva ani de zile vom putea folosi
cinematograful pentru toate spectacolele pe care avem de gând să le facem. Va veni
momentul şi timpul în care oamenii se vor întoarce la cultură”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că ideea a fost de a materializa în
timp. „Să fie activităţi multiple: cinema, spectacole, conferinţe – o sală care să fie a
municipiului şi de care să ne putem bucura. Într-adevăr sunt foarte multe cheltuieli,
dar acesta este un demers. Preluarea efectivă a acestei clădiri se va putea face
undeva la sfârşitul anului 2009. Ideea era ca această clădire să nu intre într-o fază de
degradare majoră. Dacă o preluăm mai târziu degradarea va avansa, ceea ce va duce
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la cheltuieli mai mari în timp. Pentru anul viitor poate reuşim să prindem în buget
pentru partea de acoperiş, pentru a opri degradarea şi ulterior să ne gândim la un
proiect de reabilitare pentru întreaga clădire”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de voturi
„pentru” şi o abţinere ( dl. S. Cazan ).
La punctul 20) pe ordinea de zi – privind aprobarea preţului pentru gunoiul
menajer şi industrial depozitat de operatorii locali pe rampa de gunoi a municipiului
Roman care se află în administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman – avizul comisiei
de buget-finanţe a fost favorabil, cu precizarea că la art. 1, alin. 1, tariful pentru
depozitarea gunoiului menajer provenit de la populţie şi agenţii economici din
municipiul Roman este de 3 lei/mc şi nu 5,39 lei/mc.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu precizarea de mai sus – a fost
aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 21) pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor imobile din domeniul
public al municipiului în domeniul public al statului – avizul comisiei de urbanism şi
administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că aceste terenuri reprezintă terenuri
aferente unor grădiniţe. „Este vorba de grădiniţa cu program prelungit nr. 2 şi
grădiniţa cu program normal nr. 11 pe care le-am introdus în proiectul pentru
Reforma învăţământului timpuriu în România la care au mai candidat şi alte
unităţi şcolare din judeţul Neamţ. Romanul este singurul oraş din judeţ care are două
grădiniţe, restul sunt din mediul rural. Intrăm în reparaţii capitale cu două grădiniţe
la Roman, ceea ce este un lucru bun.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul 22) pe ordinea de zi – privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor proprietate privată a municipiului Roman – avizul comisiei de urbanism
şi administrarea teritoriului a fost favorabil cu amendamentul ca punctele 10 şi 11 să
fie eliminate, întrucât terenurile aparţin domeniului public.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune, ca pe viitor, tabelul anexă să mai
conţină o rubrică referitoare la situaţia actuală a terenurilor: închiriat, concesiune,
liber, etc.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu amendamentul comisiei şi
propunerea d-lui consilier Sorin Dumitru Cazan – a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul 23) pe ordinea de zi – privind aprobarea unor documentaţii de
urbanism – avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Cele 12 puncte au fost avizate de urbanism şi administrarea teritoriului şi votate
de plenul Consiliului local după cum urmează:
- pct. 1 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de „pentru”. D-na consilier Oana
Giania Afetelor nu a participat la vot.
- pct. 2 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de „pentru”. D-na consilier Oana
Giania Afetelor nu a participat la vot.
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- pct. 3 – avizat nefavorabil.
D-na consilier Oana Giania Afetelor declară că a fost la faţa locului şi a constatat
că acolo este o nişă, unde se depozitează gunoiul menajer. „Dacă am fi de acord cu
acest proiect, acel spaţiu s-ar închide şi curăţenia s-ar păstra.”
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor consider că acesta nu este un argument. “Acelaşi
proiect a fost supus de mai multe ori aprobării şi în fostul consiliu local. Firma
respectivă are concesionată de la primărie o suprafaţă. Concesionând şi această
suprafaţă, ar depăşi suprafaţa apartamentului, lucru care, după părerea mea, nu este
în regulă.”
- pct. 3 – respins, întrucât au fost 21 abţineri;
- pct. 4 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. S.
Cazan);
- pct. 5 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
- pct. 6 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
- pct. 7 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
- pct. 8 – avizat favorabil – aprobat 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 – respins în unanimitate de voturi;
- pct. 12 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 24) pe ordinea de zi – privind aprobarea concesionării unor terenuri
pentru construcţii – avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Cele 11 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 cu amendamentul ca suprafaţa concesionată să fie de
20 m.p.;
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că acolo este spaţiu verde.
- pct. 4 – varianta comisei – aprobat cu 20 de voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl.
S. Cazan);
- pct. 5 – avizat favorabil cu amendamentul ca suprafaţa concesionată să fie de
30 m.p.;
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că acolo este spaţiu verde.
D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe precizază că terenul nu este cuprins în registru
spaţiilor verzi. “Oricând i se poate schimba destinaţia.”
D-na consilier Oana Giania Afetelor afirmă că a fost la faţa locului şi a observat
că la acest apartament spaţiul verde este în faţa imobilului, iar beneficiarul pentru a
nu distruge spaţiul verde, a preferat să-şi extindă imobilul pe o laterală a blocului”.
- pct. 5 – varianta comisei – aprobat cu 20 de voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl.
S. Cazan);
- pct. 6 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate de voturi;
- pct. 7 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
- pct. 8 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate de voturi;
- pct. 9 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
- pct. 10 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
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- pct. 11 – avizat favorabil cu amendamentul ca durata concesiunii să fie de 3
ani;
- pct. 11 – varianta comisei – aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 24 bis) pe ordinea de zi – privind aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local – avizul comisiei de urbanism buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru 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 25) pe ordinea de zi dl. ing. Daniel Ursu prezintă raportul de activitate
pe anul 2008 al Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă.
La punctul 26) pe ordinea de zi d-na director executiv Sorina Monac prezintă
situaţia asistenţilor personali în perioada iunie 2008 – decembrie 2008.
La punctul 27) pe ordinea de zi dl. director executiv adjunct Daniel Cazacu
prezintă raportul de activitate pe anul 2008 al Poliţiei Comunitare Roman.
La punctul 28) pe ordinea de zi dl. comisar Constantin Dragoş Bălău prezintă
raportul de activitate pe anul 2008 al Poliţiei municipiului Roman.
La punctul 29) pe ordinea de zi dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu prezintă
raportul de activitate pe anul 2008 al Primarului municipiului Roman.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Cristi Nicolaie Avram declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ec. Cristi Nicolaie AVRAM

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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