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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 09.03.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
Roman; 

 
 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 776/05.03.2009; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu 
orele 1200. 
 

 La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 
înregistrează prezenţa a 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Eugen Păuleţ, 
d-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac şi d-na consilier Daniela Gabriela Suman.  

Preşedinte de şedinţă este dl. George-Alexandru Bălan care declară 
deschisă şedinţa extraordinară 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 vânzării bunurilor de preluare 
aferente contractului de concesiune a Serviciului Public de Salubritate; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 101 din 
06.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Local Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 137/25.10.2007 privind 
participarea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Neamţ; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 
local. 
 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării bunurilor de 

preluare aferente contractului de concesiune a Serviciului Public de Salubritate – 
avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că aceste automăturătoare se 
vând fără licitaţie, cu toate că ele, în momentul de faţă aparţin Consiliului Local. 
“Întrebarea mea este dacă putem să le vindem după un raport de evaluare şi nu ar 
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trebui o licitaţie publică, pentru că anul lor de fabricaţie este 1992, respectiv 
1983. Maşinile acestea ar putea fi casate la vârsta asta şi nu ştiu dacă societatea 
Rossal ar fi interesată să le cumpere la preţurile din proiect. Tocmai din cauza 
asta, propunerea mea este să le scoatem la licitaţie, poate obţinem mai mulţi sau 
mai puţini bani pe ele.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că aceste bunuri nu sunt în 
acest moment în stare de funcţionare, iar prin vinderea lor ca fier vechi s-ar 
obţine o suma mică. „Noi încercăm să scoatem nişte bani din ele. Rămâne să 
vedem dacă îi scoatem sau nu.”  

Dl. Dan Felician Ioniţă declară că valorile respective sunt sub 10.000 euro. 
Valoarea pe fiecare utilaj este de fapt o valoare reziduală. Dacă le vindem ca fier 
vechi obţinem 50 bani/kg. Ele sunt proprietatea Consiliului Local. Acesta este 
abilitat să aprobe vânzarea.” 
 D-na consilier juridic Camelia Rusu precizează că nu este vorba de o 
achiziţie publică. „Acest contract de delegare de servicii publice dă dreptul 
societăţii delegatare de a cumpăra aceste bunuri. Aceste bunuri sunt de preluare 
şi nu de folosinţă.  Preţul înscris în raportul de evaluare în cadrul unei licitaţii, ar 
fi preţul minim de pornire. Sub acest preţ nu se poate. Funcţionează ca un drept 
de preemţiune al acestei societăţi. Aceste bunuri sunt anexe conexe acestui 
serviciu drept pentru care contractul îi dă dreptul de a-şi manifesta intenţia de a 
cumpăra aceste bunuri.” 

 Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că prin modalitatea aceasta de 
concesiune, Consiliul local are dreptul să dea o serie de bunuri, drept preluare, 
chiar şi gratis. Aceste bunuri pot fi preluate gratis de către Rossal şi predate la 
sfârşitul perioadei ca bun de retur”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan).  

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 
101 din 06.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Local Roman – 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 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 137/25.10.2007 
privind participarea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Neamţ – 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 – aprobarea efectuării unor cheltuieli din 
bugetul local – 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.  
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Referitor la prima sumă alocată, dl. consilier Sorin Dumitru Cazan 
adresează rugămintea de a nu pune oamenii de cultură care vor fi premiaţi într-o 
situaţie jenantă, respectiv de a nu-i îmbrăca în portocaliu cum s-a întâmplat la 
Gala Sportului Romaşcan, iar diplomele şi bannerele să nu fie portocalii. 

Urmare a supunerii la vot, alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei 
în vederea organizării Galei Culturii Romaşcane a fost aprobată cu 17 voturi 
„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan). 

Referitor la a doua sumă alocată, dl. consilier Sorin Dumitru Cazan 
propune ca această sumă să fie alocată echipei de fotbal în momentul în care va 
fi format clubul A.S. F.C. Laminorul Roman, deci când va aparţine Consiliului 
local. „Putem să-i dăm şi o sumă mai mare. Propun ca echipa de fotbal să nu aibă 
echipamentul portocaliu.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că echipamentul echipei de 
fotbal este albastru. „Este vorba doar de unele cheltuieli pe care echipa F.C. 
Laminorul le face. În acest an echipa F.C. Laminorul a participat la un 
cantonament de pregătire de iarnă, pentru care jumătate din sumă a fost achitată 
de Arcelor Mittal Steel. Pe partea asumată de noi, Consiliul Local, avem sume pe 
care trebuie să le achităm, altfel intrăm în imposibilitatea de a continua 
campionatul. După cum ştiţi, fondurile de la bugetul local nu pot să susţină în 
totalitate o echipă de fotbal. În acest moment, pentru că bugetul nu este gata şi 
pentru a nu intra în imposibilitate de plată, pentru a sprijini ca Laminorul să nu 
se blocheze şi pentru ca federaţia să nu-i suspende meciurile până se aprobă 
bugetul, am propus aceste sume pentru acoperirea cheltuielior efectuate la acest 
club.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că această sumă nu poate fi 
alocată din taxa specială, deoarece taxa specială este pentru văruire faţade, 
construcţie sală de sport şi biserică. 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor precizează că este o modificare la 
denumirea acelei taxe care include şi sportul de performanţă. 

Urmare a supunerii la vot, alocarea din bugetul local a sumei de 90.000 lei 
(din taxele speciale ale Consiliului local Roman) clubului A. S. Fotbal Club 
Laminorul Roman în vederea participării în Liga a III-a în ediţia 2008-2009 a 
fost aprobată cu 17 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan). 

 
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte George-Alexandru Bălan declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
 
  Preşedinte de şedinţă 

                 Consilier,                                                           Secretar, 
Ing. George-Alexandru BĂLAN                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


