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Emitent SECRETAR 
Nr. 6502 din 14.04.2009 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 14.04.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
Roman; 

 
 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1233/10.04.2009; 
 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 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Cristi Nicolaie 
Avram şi dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor.  

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

 

Dl. preşedinte de şedinţă George-Alexandru Bălan propune, ca înainte de 
începerea şedinţei, să se ţină un moment de reculegere pentru tatăl domnului 
consilier Cristi Nicolaie Avram. 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Roman nr. 147 din 15.11.2007 privind constituirea Asociaţiei 
de dezvoltare intercomunitară „AQUA NEAMŢ”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării 
obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii 
destinate serviciilor din municipiul Roman, str. Speranţei, nr. 11” şi a 
cheltuielilor aferente; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării 
obiectivului de investiţii „Modernizarea, reabilitare şi dotarea Şcolii cu 
clasele I-VIII, nr. 5, Roman” şi a cheltuielilor aferente; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării 
obiectivului de investiţii „Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea 
Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman pentru îmbunătăţirea calităţii în 
educaţie” şi a cheltuielilor aferente; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării 
obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea calităţii în educaţie prin 
reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 Roman” 
şi a cheltuielilor aferente; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării 
obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Colegiului 
Naţional „Roman Vodă” în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii  
educaţionale” şi a cheltuielilor aferente; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării 
obiectivului de investiţii „Dezvoltarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale a grupului şcolar „Vasile Sav” Roman” şi a 
cheltuielilor aferente; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a realizării 
obiectivului de investiţii „Consolidare, modernizarea, dezvoltare şi 
echiparea seminarului teologic ortodox „Sf. Gheorghe” Roman” şi a 
cheltuielilor aferente; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Roman la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”, precum 
şi aprobărea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Roman Metropolitan”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului Vârstnicilor 
“Sfatul Înţelepţilor”, a Regulamentului-cadru de funcţionare al acestuia şi 
recunoaşterea ca partener de dialog social al acestuia; 

11. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rulment ; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 

local; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unei clădiri din 

domeniul privat al municipiului Roman şi administrarea S.C. 
ACVASERV S.R.L. Roman în administarea S.C. MUNICIPAL LOCATO 
SERV S.A. Roman şi revocarea unei hotărâri; 

14. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din partimoniul SC 
ACVASERV S.R.L. Roman în domeniul privat al Municipiului Roman şi 
transmiterea parţială a acestora în administrarea S.C. MUNICIPAL 
LOCATO SERV  S.A. Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor 
proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare. 
 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Roman nr. 147 din 15.11.2007 privind constituirea 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUA 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate, a 
realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
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clădirii destinate serviciilor din municipiul Roman, str. Speranţei, nr. 11” şi a 
cheltuielilor aferente – avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate, a 
realizării obiectivului de investiţii „Modernizarea, reabilitare şi dotarea Şcolii cu 
clasele I-VIII, nr. 5, Roman” şi a cheltuielilor aferente – avizul comisiei de 
buget-finanţe a fost favorabil. 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate, a 
realizării obiectivului de investiţii „Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea 
Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman pentru îmbunătăţirea calităţii în 
educaţie” şi a cheltuielilor aferente – avizul comisiei de buget-finanţe a fost 
favorabil. 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate, a 
realizării obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea calităţii în educaţie prin 
reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolii cu clasele I-VIII, nr. 1 Roman” şi a 
cheltuielilor aferente – avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate, a 
realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
Colegiului Naţional „Roman Vodă” în vederea îmbunătăţirii calităţii 
infrastructurii  educaţionale” şi a cheltuielilor aferente – avizul comisiei de 
buget-finanţe a fost favorabil. 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate, a 
realizării obiectivului de investiţii „Dezvoltarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale a grupului şcolar „Vasile Sav” Roman” şi a 
cheltuielilor aferente – avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. Avizul 
comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul 
comisiei juridice a fost favorabil. 
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Dl. consilier Leonard Achiriloaiei propune să se elimine din  expunerea de 
motive precizarea mărcii de ţiglă respectiv, tip PLANNJA. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu menţiunea de mai sus a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate, a 
realizării obiectivului de investiţii „Consolidare, modernizarea, dezvoltare şi 
echiparea seminarului teologic ortodox „Sf. Gheorghe” Roman” şi a cheltuielilor 
aferente – avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea asocierii Municipiului 
Roman la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”, 
precum şi aprobărea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Roman Metropolitan” – avizul comisiei de buget-finanţe a fost 
favorabil cu amendamentul ca la articolul 6, contribuţia municipiului Roman la 
veniturile asociaţiei să fie 0,2 lei/an/fiecare locuitor şi nu de 0,5 lei/an//fiecare. 

Deasemenea s-au propus ca membrii în consiliul de administraţie să fie 
următorii: primar Laurenţiu-Dan Leoreanu, viceprimar Constantin Ghica, 
consilier local Lucian Ioan Pascariu, consilier local Lucian Ovidiu Micu, 
consilier local George Lazăr, consilier local Valerian Anghel, consilier local 
Sorin Dumitru Cazan şi consilier local Leonard Achiriloaiei. 

Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 
favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dl. consilier Eugen Păuleţ consideră că înfiinţarea acestei asociaţii va face 

ca investitorii să nu mai aleagă zona Romanului. 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest A.D.I. are ca idee 

generală atragerea de fonduri.” Aceste A.D.I. se practică în toată Europa, iar la 
nivelul judeţului Neamţ au fost gândite pentru atragerea unor sume importante 
pentru servicii către comunitate. Ideea aceasta a fost discutată cu o parte din 
primari şi cu subprefectul de Neamţ pentru a crea un cadru insituţional, iar pe 
baza acestui cadru, de a produce diligenţe către fiecare unitate administrativ-
teritorială care să o analizeze şi să o adopte la nivel local. Ea va fi spre beneficiu 
tuturor, de aceea fiecare va avea de prezentat în această asociaţie. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu solicită să se schimbe denumirea de 
„Roman Metropolitan” pentru că poate o să se dorească odată să se facă o zonă 
metropolitană a Romanului şi să nu fim încurcaţi din această cauză. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că nu poate fi niciodată o zonă 
metropolitană conform legislaţiei în vigoare. „De aceea am şi ales această 
soluţie, să se cheme Roman Metropolitan. Înainte se chema Zona Roman.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă de ce Consiliul Judeţean care 
nu figurează cu număr de locuitori are 4 membri în consiliul de administraţie. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că s-a avut în vedere 
numărul de locuitori. „Această zonă cuprinde o bună parte din judeţ. Se ştie că 
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relaţiile intercomunitare sunt asigurate de către Consiliul Judeţean, iar aceasta 
este şi un mod pentru a atrage fonduri şi de la consiliul judeţean”. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca la capitolul IX, articolul 19 
–  împuterniciţii pentru procedura de dobândire a personalităţii juridice – să fie  
domnul jurist Adrian Mărgărit Burlacu şi doamna jurist Manuela Ouatu. 

Urmare a supunerii la vot amendamentele au fost aprobate după cum 
urmează:  
 contribuţia Municipiului Roman la veniturile Asociaţiei să fie de 0,2 lei/an 

şi nu 0,5 lei/an  - aprobat în unanimitate de voturi; 
 membrii consiliului de administraţie ( ... ) – aprobat cu 18 voturi „pentru” 

şi 1 abţinere (dl. S. Cazan ); 
 împuterniciţii pentru procedura de dobândire a personalităţii juridice să 

fie: dl. jurist Adrian Mărgărit Burlacu şi d-na jurist Manuela Ouatu – 
aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. G. Lazăr). 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele de mai sus 
a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

Punctul 10) – aprobarea constituirii Consiliului Vârstnicilor “Sfatul 
Înţelepţilor”, a Regulamentului-cadru de funcţionare al acestuia şi recunoaşterea 
ca partener de dialog social al acestuia – a fost retras de iniţiator pe ordinea de zi.  

 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – utilizarea fondului de rulment – 
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 12) 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. 

a) Dl. consilier Leonard Achiriloaiei doreşte să ştie dacă este vreo 
posibilitate de diminuare a sumei de 25.000 de lei, sumă alocată pentru 
manifestările pascale. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că acolo au avut loc negocieri 
directe nu prin intermediari. „Suma a fost iniţial de 33.100 lei. De la 33.100 lei  
s-a ajuns la 25.000 lei, fiind vorba de scenă, de sonorizare şi de artişti.Totul se 
încadrează în suma asta. Ştiţi că numai scena şi sonorizarea se ridică în general la 
70-80 milioane. Deci noi am reuşit să obţinem o reducere la scenă şi la 
sonorizare. A fost o ideea a noastră să luăm o scenă cu sonorizare proprie, care 
să fie a primăriei, dar sumele sunt destul de mari pentru achiziţie”. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că este de acord cu domnul 
primar. „Să cheltuim această sumă, dar nu cu astfel de manifestări. Sunt sărbători 
creştine, este învierea domnului Iisus Hristos. Eu aş propune ca suma aceasta să 
fie cheltuită cu pelerinaje, 3 zile de pelerinaj la care pot participa şi creştinii 
ortodocşi şi creştinii catolici. Eu vă spun sincer că romaşcanii sunt foarte 
bucuroşi când îi plimbăm pe la mănăstiri. Am fost şi cu catolici şi cu ortodocşi 
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pe la mănăstiri. Vă spun că ar fi o bucurie nespusă pentru romaşcani să-i 
trimitem la mănăstiri în judeţul Neamţ sau chiar în Bucovina.”  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că durata spectacolului va 
fi de aproximativ 3 ore. „Este vorba despre Laura Lavric - muzică populară, Ema 
Ştefan - latino, Aurelian Moldoveanu - dico, Spitalul de Urgenţă – rock. Am 
căutat să fie totuşi recunoscuţi cât de cât, şi să ne încadrăm în nişte bani.” 

Urmare a supunerii la vot alocarea a 25.000 lei în vederea organizării 
manifestărilor prilejuite de Sfintele Sărbători ale Paştelui a fost aprobată cu 17 
voturi „pentru” şi 2 abţineri ( dl. S. Cazan şi dl. E. Păuleţ ). 

b) Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan consideră că suma de 7.ooo de lei 
pentru Zilele Romanului, care au avut deja loc pe data de 30 martie, trebuia 
aprobată în şedinţa de luna trecută. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este o lucrare, în care ei 
vor să adune întregul material de la zilele oraşului, referate, sesiuni de 
comunicări. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu propune să se înlocuiască „în vederea 
sprijinirii şi organizării” cu „în vederea sprijinirii publicării lucrărilor ştiinţifice 
susţinute la sesiunea de Comunicări a manifestărilor dedicate „Zilei Romanului 
din data de 30 martie 2009”. 

Urmare a supunerii la vot alocarea a 7.000 lei Societăţii Culturale „Roman 
Muşat” în vederea sprijinirii publicării lucrărilor ştiinţifice susţinute la sesiunea 
de Comunicări din cadrul  manifestărilor dedicate „Zilei Romanului” 
(amendament dl. L. Micu) a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

c) Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu afirmă că acest parteneriat cu 
RomTV-ul  a generat la un moment dat un fel de licitaţie, în cadrul unei emisiuni 
în direct, la care părinţii, bunicii, rudele celor implicaţi, precum şi o serie de 
consilieri locali au donat anumite sume. Părerea mea este că cine doreşte să 
participe cu sume de bani, să o facă în mod privat şi să nu dăm noi de la bugetul 
local aceste sume.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este vorba de nişte copii 
care vor fi îmbrăcaţi şi cărora li se vor cumpăra rechizite pentru a merge la 
şcoală. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca suma să fie măcar de 2.000 
lei pentru că alocarea a numai 1.000 lei e ruşinos pentru Consiliu Local.  

Dl. consilier Eugen Păuleţ consideră că acea sumă este mică propune 
3.000 de lei. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu întreabă reprezentantul RomTV de ce 
sumă mai e nevoie. 

D-na Flora Ordean declară că mai e nevoie de 2050 de lei.   
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu propune ca suma alocată să fie de 

2050 de lei . 
Urmare a supunerii la vot alocarea a 2050 lei în vederea sprijinirii derulării 

proiectului „Fii darnic, fii bun”, proiect iniţiat de RomTel Media în parteneriat cu 
Primăria municipiului Roman, Asociaţia Rromi Romaşcani, Partida Romilor Pro 
Europa şi Grădiniţa Melchisedec Ştefănescu a fost aprobată în unanimitate de 
voturi. 
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii unei clădiri din 
domeniul privat al municipiului Roman şi administrarea S.C. ACVASERV 
S.R.L. Roman în administarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman 
şi revocarea unei hotărâri – avizul 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 14) de pe ordinea de zi – preluarea unor bunuri din partimoniul 
SC ACVASERV S.R.L. Roman în domeniul privat al Municipiului Roman şi 
transmiterea parţială a acestora în administrarea S.C. MUNICIPAL LOCATO 
SERV  S.A. 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 15) de pe ordinea de zi – aprobarea listei bunurilor de retur şi a 
bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare – 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. 

 
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte George-Alexandru Bălan declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
 
  Preşedinte de şedinţă 

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


