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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 18.02.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 448/18.02.2009;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu
orele 1000.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 19 consilieri şi a d-lui George-Alexandru Bălan, lipsind
motivat dl. Vasile Mocanu (şi-a înaintat demisia) şi dl. Leonard Achiriloaiei.
Preşedinte de şedinţă este dl. Cristi Nicolaie Avram care declară deschisă
şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se
suplimenta ordinea de zi cu punctul 11) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea
preţului pentru depozitarea gunoiului menajer şi industrial provenit der la
persoanele fizice şi juridice din municipiul Roman şi revocarea unei hotărâri”,
acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier;
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind
aprobarea înfiinţării serviciului public de transport în regim taxi şi a
Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în
regim de taxi;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/2007 privind
aprobarea traseelor pe care se interzice efectuarea practicii conducerii
autovehiculelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
5. Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 15 din 29.01.2009 privind
numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Roman la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 62/2008 privind
constituire Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMŢ”;
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sistemul
integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Neamţ;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea
de ridicare, transport, depozitare, eliberare a autovehiculelor abandonate în
municipiul Roman;
9. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul
public la statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Bucureşti în domeniul public al municipiului Roman – ca
unitate administrativ teritorială şi administrarea directă a Consiliului Local
Roman;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Înfiinţare
şi Amenajare de Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă În Municipiul Roman;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru depozitarea
gunoiului menajer şi industrial provenit der la persoanele fizice şi juridice
din municipiul Roman şi revocarea unei hotărâri;
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 unanimitatea
de voturi.
La punctul 2) de 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. George-Alexandru Bălan depune jurământul.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008
privind aprobarea înfiinţării serviciului public de transport în regim de taxi şi a
Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de
taxi – avizul comisiei pentru 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 4) de pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 35/2007
privind aprobarea traseelor pe care se interzice efectuarea practicii conducerii
autovehiculelor în vederea obţinerii permisului de conducere – avizul comisiei
pentru 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 5) de pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr.15 din
29.01.2009 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului
Roman la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” – avizul
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comisiei pentru 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) de pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 62/2008
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” –
avizul comisiei pentru 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) de pe ordinea de zi – privind aprobarea Master Planului pentru
sistemul integrat de gestionare a deşeurilor pentru 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 8) de pe ordinea de zi – privind aprobarea Regulamentului privind
activitatea de ridicare, transport, depozitare, eliberare a autovehiculelor
abandonate în municipiul Roman – avizul comisie pentru administraţie publică
locală, sport şi turism a fost favorabil cu următoarele amendamente:
- la art. 6, pct. c) este vorba de proprietate privată a municipiului Roman;
- art. 9 va avea următorul conţinut: “Vehiculele fără stăpân sau abandonate
care au putut fi identificate în evidenţa naţională a vehiculelor
înmatriculate, dar nu au fost restituite proprieterilor în condiţiile legii, se
radiază din circulaţie la sesizarea Direcţiei Poliţia Comunitară. În aceste
cazuri, acesta din urmă va transmite organelor competente şi
compartimentului de specialitate al Primăriei municipiului Roman o copie
a dispoziţiei prin care s-a constatat trecerea vehiculului în proprietatea
privată a municipiului Roman.”
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
La punctul 9) de pe ordinea de zi – privind solicitarea trecerii unui imobil din
domeniul public la statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Bucureşti în domeniul public al municipiului Roman – ca
unitate administrativ teritorială şi administrarea directă a Consiliului Local
Roman - ca unitate administrativ teritorială şi administrarea directă a consiliului
Local Roman – 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) de pe ordinea de zi – privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate „Înfiinţare şi Amenajare de Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă în
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Municipiul Roman” – avizul comisiei pentru 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) de pe ordinea de zi – privind aprobarea preţului pentru
depozitarea gunoiului menajer şi industrial provenit de la persoanele fizice şi
juridice din Municipiul Roman şi revocarea unei hotărâri – avizul comisiei
pentru buget – finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Neculai Iftimie solicită explicaţii referitoare la acest proiect.
D-na jurist Camelia Rusu declară că în urma analizării H.C.L. nr. 20/2009 s-a
constatat că există o dublă reglementare a preţului gunoiului menajer. „Prima
reglementare datează de la H.C.L. nr. 61/2005, iar în H.C.L. nr. 20/2009 s-a
revenit cu o dublă reglementare, ceea ce încalcă dispoziţiile art. 13 şi 15 din O.G.
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu privire la unicitatea normei
şi cu privire la evitarea paralelismului. În speţă, odată ce este reglementat preţul
în 2005, nu se justifică revenirea cu o nouă hotărâre prin care se stabileşte acelaşi
preţ. Singura modificare, de fapt este o normă derogatorie de la hotărârea din
2005, prin care se diminuează preţul de la 15 lei la 3 lei pentru cetăţenii
municipiului Roman.”
Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că se repetă o procedură care înseamnă
desconsiderarea consilierilor locali. „Nu se poate să primim un proiect de
hotărâre cu 10 minute înainte de şedinţa de consiliu. Acelaşi lucru s-a întâmplat
şi în şedinţa trecută. Era vorba tot de bani, tot de afaceri, de gunoaiele
municipiului Roman. Ne-am trezit cu ea cu câteva minute înainte de şedinţă. Noi
deja în comisia de buget-finanţe ne puneam probleme. nici nu aveam timp să o
citim măcar, deci din punctul meu de vedere ar trebui retrasă, analizată. Aşa ceva
este inadmisibil.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că această hotărâre nu modifică
cuantumurile comparativ hotărârea de consiliu local precedentă. „În hotărârea
precedentă, care a fost aprobată era deja, acest preţ de 3 lei/mc. În plus era un
articol care menţiona 15 lei/mc pentru restul persoanelor. Acea precizare a fost
scoasă pentru că ea a fost prevazută într-o hotărâre din 2005 şi nu-şi avea locul.
Nu s-a modificat niciun cuantum, nicio modalitate de plată, s-a schimbat doar
forma hotărârii pentru evitarea paralelismului.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
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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