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 MUNICIPIUL ROMAN 
   Piaţa Roman-Vodă nr. 1          www.primariaroman.ro 
   Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
   Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent SECRETAR 
Nr. 5682 din 30.03.2009 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30.03.2009 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman; 
 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 991/24.03.2009; 
 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 20 consilieri, lipsind dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş.  

Preşedinte de şedinţă este dl. George-Alexandru Bălan care declară deschisă 
şedinţa ordinară a Consiliului Local. 

 

Dl. preşedinte George-Alexandru Bălan supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din 26.02.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte George-Alexandru Bălan supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din 09.03.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „PLANULUI INTEGRAT DE 
DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU ZONA DE ACŢIUNE CENTRU – 
FAVORIT"; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii 
“Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman – zonele: 
Scuar Hotel Roman, Pietonal Ştefan cel Mare - tronsoanele I şi IV, Centru 
Istoric Urban Ştefan cel Mare, zona cartierelor Favorit şi Cuza – Vodă”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea infrastructurii 
publice urbane a municipiului Roman – zonele: Scuar Hotel Roman, Pietonal 
Ştefan cel Mare - tronsoanele I şi IV, Centru Istoric Urban Ştefan cel Mare, 
zona cartierelor Favorit şi Cuza – Vodă”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
“Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Roman”; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii  “Creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în municipiul Roman”; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12 din 31.01.2008 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; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
Pieţelor din municipiul Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu de fezabilitate; 
9. Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport 

urban de călători unor categorii sociale; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul 

local; 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 92 din 10.07.2008 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Roman în Adunarea Generală a  
Acţionarilor la S.C. „Acvaserv” S.R.L. Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de consum energie electrică 
pentru S.C. APASERV S.A. Neamţ, S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV 
S.A. Roman şi Consiliul Local al municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, 
datorat bugetului local al municipiului Roman de către persoanele fizice 
constituite legal în asociaţii de proprietari care procedează la efectuarea 
lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
facilităţilor fiscale  la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea 
atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în 
municipiul Roman pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat); 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui 
spaţiu dintr-un imobil către Asociaţia Sportivă Fotbal Club Municipal 
Petrotub Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism; 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 40 din 

28.05.2001 privind Regulamentul de Gospodărie Comunală; 
19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 152 din 30.10.2008 privind 

aprobarea staţiilor publice pentru transportul rutier public de persoane în trafic 
naţional prin curse regulate; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 155 din 30.10.2008 pentru 
aprobarea Contractului-cadru de atribuire în gestiune delegată a transportului 
public în regim taxi, a Caietului de sarcini-cadru pentru atribuirea în gestiune 
delegată a serviciului detransport în regim de taxi şi componenţei Comisiei 
speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a 
serviciului de transport public în regim de taxi; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 
2009 şi a listelor de investiţii din bugetul local şi din fondul de rulment; 

22. Raportul administratorilor S.C. Acvaserv S.R.L. Roman pe anul 2008; 
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23. Informare privind situţia financiar-contabilă a S.C. Acvaserv S.R.L. Roman în 
perioada 30.09.2008-28.02.2009. 
 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea „PLANULUI INTEGRAT DE 
DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU ZONA DE ACŢIUNE CENTRU – 
FAVORIT" – avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. 

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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea realizării obiectivului de investiţii 
“Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman – zonele: Scuar 
Hotel Roman, Pietonal Ştefan cel Mare - tronsoanele I şi IV, Centru Istoric Urban 
Ştefan cel Mare, zona cartierelor Favorit şi Cuza – Vodă” – avizul comisiei de 
buget-finanţe a fost favorabil. 

  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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea 
infrastructurii publice urbane a municipiului Roman – zonele: Scuar Hotel Roman, 
Pietonal Ştefan cel Mare - tronsoanele I şi IV, Centru Istoric Urban Ştefan cel Mare, 
zona cartierelor Favorit şi Cuza – Vodă” – avizul comisiei de buget-finanţe a fost 
favorabil. 

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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea realizării obiectivului de investiţii  
“Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Roman”– avizul 
comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. 

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) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii  “Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Roman”– avizul comisiei de 
buget-finanţe a fost favorabil. 

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. 
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La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 12 din 31.01.2008 
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 
– avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu 
următorul amendament: la art. 14, lit. s) – actele să poată fi verificate şi de către alte 
organe abilitate, nu doar de Primărie. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier George Lazăr propune ca fiecare autoritate să-şi verifice actele 
care le-a emis. Pentru ca un şofer să aibă la el toate actele ar fi o corvoadă. Patronul 
de taximetrie ar trebui  să ţină permanent legătura cu organele abilitate. 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că această colaborare nu este coerentă şi 
atunci se va răsfrânge tot asupra primăriei. 

Dl. inginer Dan Ioan Ailincăi declară că prevederile la pct. 14, lit. s)  sunt de fapt 
obligaţiile taximetriştilor care sunt prevăzute şi în Legea nr. 38/2003 - legea 
taximetriei. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – forma iniţială - a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
Pieţelor din municipiul Roman – avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu 
următorul amendament: - la Cap. 2, pct. C – Micropiaţa Revoluţiei să se poată vinde 
şi lapte. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot amendamentul comisiei de buget-finanţe a fost aprobat 
în unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că sâmbăta funcţionează în Bazar 
târgul de maşini. „Propunerea mea este să funcţioneze acest târg în Obor şi nu în 
Bazar, deoarece am creea o mare aglomeraţie pe strada Renaşterii şi am aglomera 
oraşul. Dacă cineva vrea să cumpere o maşină, poate merge cu ea în probă pe 
drumul spre Luţca. Propunerea mea este ca acest târg de maşini să fie în Obor cu 
acelaşi program de funcţionare.” 

Dl. consilier Lucian Ioan Pascariu afirmă că acest lucru ar necesita investiţii. „Să 
încercăm în Bazar să vedem cum merge”. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că în Obor nu trebuie turnat şapă de 
beton. „Trebuie pus măcar balast.” 

D-na director economic Doiniţa Maftei precizează că în Bazar sunt toate 
condiţiile. „Avem apă potabilă, canalizare, WC public. Avem balast, dar s-au creat 
zone în care devine mocirlă în urma ploilor.” 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor consideră că târgul de maşini trebuie să fie mutat 
în Obor unde nu prea sunt case, iar probele au unde avea loc. Sunt zeci de reclamaţii 
de pe str. Renaşterii”.   

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că este de acord cu acest 
amendament. „Dacă va funcţiona, vom merge şi pe restul utilităţilor. Trebuie avut în 
vedere şi liniştea cetăţenilor”. 

Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier Sorin Dumitru Cazan a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca la capitolul VI, obligaţii, la  pct. 11  
să fie interzisă vânzarea ciupercilor de pădure. 
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Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier Sorin Dumitru Cazan a 
fost aprobat cu 18 voturi „pentru” 1 abţinere şi 1 vot „împotrivă”. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca  la capitolul VII, punctul 2 în loc 
de „... accesul altor comercianţi ...” şi fie „...  accesul altor producători/comercianţi”. 

Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier Sorin Dumitru Cazan a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca sancţiunile să fie aplicate de către 
organele de control abilitate şi nu de către împuterniciţii primarului. 

Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier Sorin Dumitru Cazan a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea unui studiu de fezabilitate – 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) de pe ordinea de zi – acordarea de gratuităţi pe mijloacele de 
transport urban de călători unor categorii sociale – avizul comisiei de buget-finanţe a 
fost favorabil cu următoarele amendamente: 

- articolul 1 din proiectul de hotărâre să se completeze cu “… în limita alocării 
bugetare anuale…”.  

- la articolul 4 din Regulament în loc de “S.C. Trolebuzul S.A.” să fie “operator”. 
Avizul comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu 

aceleaşi amendamente.  
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan solicită ca aceste amendamente să fie trecute 

şi în raportul de specialitate şi expunerea de motive. 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu propune că punctul f) al articolului 1 din 

Regulament să se completeze cu „... pe perioada cursurilor şcolare ...” 
Dl. consilier Eugen Păuleţ propune ca la articolul 1 din Regulament să se 

introducă litera h) – şomerii aflaţi în plată. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele menţionate 

mai sus a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei cheltuieli din 
bugetul local – avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei 
juridice a fost favorabil. Avizul comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi 
tineret a fost favorabil pentru ambele sume alocate. 

Dl. consilier George Lazăr întreabă dacă activitatea se desfăşoară în municipiul 
Roman şi propune alocarea sumei de 2.000 lei în loc de 3.000 lei. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan menţionează faptul că anul trecut a fost 
alocată o sumă mai mare de 3.000 lei, respectiv 5.000 lei.  

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan precizează că nu trebuie uitat faptul că ei 
reprezintă o etnie majoritară. „Au o zi a lor”. 

Urmare a supunerii la vot alocarea a 3.000 lei în vederea sprijinirii bunei 
desfăşurării a activităţilor prilejuite de Ziua Naţionlă a Romilor din România a fost 
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aprobată cu 16 voturi „pentru”, 2 abţineri (d-na D. Suman şi dl. dl. V. Dănăilă) şi 2 
voturi „împotrivă” (dl. G. Lazăr şi dl. V. Murăriţa). 

Urmare a supunerii la vot alocarea a 6.200 lei în vederea sprijinirii derulării 
Proiectului privind prevenirea abandonului şcolar, proiect iniţiat de Fundaţia 
Umanitară „PACEA” a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Marian Emil Pericică declară că a rămas impresionat de numărul 
mare de copii care face cinste oraşului şi propune suplimentarea sumei cu încă 2.500 
lei, deoarece cheltuielile sunt foarte mari. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că este de acord cu dl. consilier Marian 
Emil Pericică. „Cheltuielile sunt mari şi ajung în jur 500 euro/persoană.” 

Dl. consilier Leonard Achiriloaiei afirmă că este de acord şi el cu alocarea acestei 
sume. 

Urmare a supunerii la vot alocarea a 7.500 lei în vederea sprijinirii participării 
sportivilor Clubului BAO Roman la Campionatul European Intercluburi de karate 
QWAN KI DO (amendamentul d-lui consilier Marian Emil Pericică) a fost aprobată 
în unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 92 din 10.07.2008 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Roman în Adunarea Generală a  
Acţionarilor la S.C. „Acvaserv” S.R.L. Roman – avizul comisiei de administraţie 
publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu amendamentul ca reprezentant al 
Consiliului Local Roman în A.G.A. la S.C „Acvaserv” S.R.L Roman să fie dl. 
Valerian Anghel. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei de 
administraţie publică locală, sport şi turism a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 12) pe ordinea de zi – aprobarea punctelor de consum energie 
electrică pentru S.C. APASERV S.A. Neamţ, S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV 
S.A. Roman şi Consiliul Local al municipiului Roman – avizul comisiei de 
administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil 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 – aprobarea scutirii la plată a impozitului pe 
clădiri, datorat bugetului local al municipiului Roman de către persoanele fizice 
constituite legal în asociaţii de proprietari care procedează la efectuarea lucrărilor de 
reabilitare termică a blocurilor de locuinţe – avizul comisiei de buget-finanţe a fost 
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că nu este corect faţă de  cetăţenii care 
şi-au izolat singuri apartamentele.” Să acordăm scutire doar pentru o perioadă de 5 
ani consider că este o sumă infimă. Să le acordăm această favoare şi celor care şi-au 
izolat casele pentru că şi ei sunt cetăţeni ai oraşului”. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu precizează faptul că scutirea este cam mică în 
raport cu suma care au investit-o ei. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu trebuie stabilit o perioadă mai 
lungă pentru că legislaţia se poate schimba în 5 ani”. 
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Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu declară că aceşti cetăţeni ar trebui încurajaţi. 
Dl. consilier George Lazăr propune ca scutirea să fie pe o perioadă de 7 ani şi nu 

5 ani. 
Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu afirmă că nu vor fi aşa mulţi cei care vor face 

termoizolaţie. 
Dl. director economic Mihai Plaii precizează faptul că trebuie să ţinem cont şi de 

partea de buget. „Nu se ştie care va fi bugetul de la an la an.” 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că dacă vor fi solicitări o să venim cu 

altă modificare. „Să vedem care va fi impactul”. 
Dl. administrator public Ovidiu Bojescu precizează faptul că pentru un bloc e 

nevoie de 50.000 lei.  
Dl. consilier Marian Emil Pericică afirmă că bugetul local nu va fi foarte mult 

afectat, deoarece nu vor fi multe solicitări. 
Dl. consilier Eugen Păuleţ precizează faptul că cerinţele sunt drastice. „Cel ce şi-

a făcut izolaţie, cu înlocuirea ferestrelor, a uşilor şi a celorlalte lucrări nu se 
încadrează cu cheltuielile în scutirea de 5 ani la plata impozitului pe clădiri.” 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor declară faptul că aceste facilităţi, prin neplata 
impozitului pe clădiri, se vor acorda în momentul finalizării lucrării.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 19 voturi „pentru” 
şi 1 abţinere (dl. Eugen Păuleţ). 

 

La punctul 14) pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de acordare a 
facilităţilor fiscale  la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea atragerii 
de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman 
pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat) – avizul comisiei de buget-
finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ declară că valoarea investiţiei de 500.000 euro este 
mare şi propune suma de 300.000 euro ca valoare a investiţiei.                                                                                                                                                                             

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că proiectul este foarte stufos. „Suma 
este de bun simţ. 300.000 euro este după părerea mea un spaţiu comercial. Sunt de 
acord cu suma de 500.000 euro. Dacă am specificat suma, criteriul să fie numărul de 
angajaţi şi obiectul activităţii. Sunt societăţi care au investit în Roman şi nu plătesc 
nimic.”  

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor consideră că numărul de angajaţi nu este 
relevant. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ afirmă că investiţiile mari nu vizează număr mare de 
angajaţi. 

Urmare a supunerii la vot proiectul a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 3 
abţineri (dl. L. Micu, dl. S. Cazan şi dl. E. Păuleţ). 

 
 

La punctul 15) pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a 
unui spaţiu dintr-un imobil către Asociaţia Sportivă Fotbal Club Municipal Petrotub 
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. 
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La punctul 16) pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii – avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Cele 10 puncte au fost avizate de urbanism şi administrarea teritoriului şi votate 
de plenul Consiliului local după cum urmează: 

- pct. 1 – avizat favorabil cu amendamentul ca suprafaţa concesionată să fie de 
12 mp (pe proiecţia balconului)  

- pct. 1 – cu amendamentul comisiei de urbanism - 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 

13,2 mp 
-  pct. 4 – cu amendamentul comisiei de urbanism – aprobat cu 19 voturi 

„pentru” şi o abţinere (dl. S. Cazan); 
- pct. 5 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi (dl. consilier Eugen 

Păuleţ nu a participat la vot); 
- pct. 6 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
- pct. 7 – avizat nefavorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 5 abţineri; 
- pct. 8 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi (dl. consilier Eugen 

Păuleţ nu a participat la vot); 
- pct. 9 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
- pct. 10 – avizat nefavorabil 
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că aceste panouri sunt concesionate de 

cineva. „12 euro e un preţ destul de bun.”   
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că sunt panouri de afişaj care au ca 

proprietari societăţi comerciale din Roman şi sunt multe goale.  
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară aceste panouri au fost concesionate cu 

2,3 euro şi date spre închiriere cu 100 de euro. „Se folosesc doar în campania 
electorală, iar în rest sunt goale. Sunt doritori dar nu-şi permit 100 euro chirie.”  

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor – „să construim noi, primăria panouri”. 
Dl consilier Valentin Dănăilă întreabă dacă nu avem nevoie de bani la buget. 

„Este vorba de o ofertă. „Dacă ar mai veni încă 50, le-aş da voie, numai să nu 
obosească ochiul.” 

-  pct. 10 – aprobat cu 14 voturi „pentru” şi 4 abţineri; 
 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de urbanism – 
avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Cele 10 articole au fost avizate de urbanism şi administrarea teritoriului şi votate 
de plenul Consiliului local după cum urmează: 

- art. 1 – avizat  favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
- art. 2 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
- art. 3 – avizat favorabil – aprobat în unaninimitate de voturi; 
- art. 4 – avizat nefavorabil (acest punct trebuie comasat cu cel de la art. 5, cele 

două construcţii să fie în oglindă) – respins  întrucât au fost 19 voturi 
“împotrivă” şi o abţinere (dl. L. Achiriloaiei); 

- art. 5 – avizat nefavorabil (acest punct trebuie comasat cu cel de la art. 4, cele 
două construcţii să fie în oglindă) – respins  întrucât au fost 19 voturi 
“împotrivă” şi o abţinere (dl. L. Achiriloaiei); 
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- art. 6 – avizat nefavorabil (lipsă aviz asociaţia de proprietari) – respins în 
unaninimitate de voturi; 

- art. 7 – avizat nefavorabil (spaţiul de manevră este mic, iar arhitectura lasă de 
dorit) – respins în unanimitate de voturi; 

- art. 8 – avizat nefavorabil – respins cu 19 abţineri şi 1 vot „împotrivă” (dl. S. 
Cazan); 

- art. 9 – avizat nefavorabil – respins cu 19 abţineri şi 1 împotrivă (dl. S. 
Cazan); 

- art. 10 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
 

La punctul 18) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea H.C.L. nr. 40 din 
28.05.2001 privind Regulamentul de Gospodărie Comunală – avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice 
a fost favorabil. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu propune ca lit.o) să se completeze şi cu „... în 
perimetrul pietonal al pieţelor ...” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier 
Lucian Ovidiu Micu a fost aprobat 19 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. G. Lazăr) 

 

La punctul 19) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 152 din 30.10.2008 
privind aprobarea staţiilor publice pentru transportul rutier public de persoane în 
trafic naţional prin curse regulate – avizul comisiei pentru administraţie publică 
locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă când se vor construi acele alveole în 
staţii. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că locurile de aşteptare sunt pentru 
anul acesta. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan solicită ca pe tăbliţe să fie trecute şi orele de 
aşteptare. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acele alveole sunt în lucru”. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

La punctul 20) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 155 din 30.10.2008 
pentru aprobarea Contractului-cadru de atribuire în gestiune delegată a transportului 
public în regim taxi, a Caietului de sarcini-cadru pentru atribuirea în gestiune 
delegată a serviciului detransport în regim de taxi şi componenţei Comisiei speciale 
pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de 
transport public în regim de taxi – avizul 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 21) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului general consolidat pe 
anul 2009 şi a listelor de investiţii din bugetul local şi din fondul de rulment – avizul 
comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu face precizarea că acest proiect de buget a fost 
dezbătut împreună cu toate direcţiile din Primărie. A mai suportat unele modificări, 
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de aceea s-a mai primit şi astăzi o modificare. “Vreau să vă spun că nu s-au făcut 
dezbateri numai la o singură şedinţă, au fost cel puţin şapte întâlniri. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan îl felicită pe domnul primar. “Aţi spus că aţi 
dezbătut proiectul cu toţi cei din primărie. De ce nu s-a dezbătut şi cu consilierii 
locali ? Referitor la Poliţia Comunitară, s-a alocat mai mult decât anul trecut”. 

Dl. director economic Mihai Plaii menţionează faptul că paza a fost scoasă, iar 
Poliţia Comunitară este o instituţie nouă în primărie şi de aceea cheltuielile sunt 
mari. „Ei beneficiază de nişte sporuri.”  

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că sunt mai mari cheltuielile la Poliţia 
Comunitară, dar acest serviciu poate fi folosit oricând, oricum şi oriunde. „Este un 
lucru extraordinar înfiinţarea Poliţiei Comunitare”.    

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că Poliţia Comunitară a adus venituri 
mici în comparaţie cu  cheltuielile”. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă de ce nu s-a asfaltat strada 
Narciselor. 

Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă precizează că s-a asfaltat doar până unde 
s-a putut face canalizarea. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu cere ca pe viitor proiectul de buget să fie 
postat şi pe site sau la avizier.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu aduce la cunoştinţă faptul că proiectul a fost 
afişat 17 zile la avizier.  

D-na. consilier Gabriela Daniela Suman întreabă dacă este un proiect cu privire 
la paza şcolilor. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că se lucrează la un astfel de 
proiect. “Este greu când depinzi de alţi factori”. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ cere anularea taxei de unu la mie, deoarece sunt multe 
societăţi pe raza municipiului Roman care şi-au mutat sediul pe raza altei localităţi. 

Dl. consilier Valerian Anghel întrebă cine răspunde de aceşti bani. “Să ni se 
aducă un raport tehnic, trimestrial. Să vedem ce se face cu banii pe care îi aprobăm”. 

Dl. consilier Valentin Dănăilă propune  să se meargă pe şantiere, să se vadă 
calitatea lucrărilor şi unde se duc banii romaşcanilor. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul 22) de pe ordinea de zi dl. director Vasile Dumitrache prezintă 
Raportul administratorilor S.C. Acvaserv S.R.L. Roman pe anul 2008. 

 

La punctul 23) de pe ordinea de zi dl. director Vasile Dumitrache prezintă 
Informarea privind situţia financiar-contabilă a S.C. Acvaserv S.R.L. Roman în 
perioada 30.09.2008-28.02.2009. 

 

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte George-Alexandru Bălan declară 
închise lucrările şedinţei. 

 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        
          Consilier,                                                              Secretar, 

 Ing. George-Alexandru BĂLAN                            Jurist  Gheorghe CARNARIU 


