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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 14.05.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1527/11.05.2009;
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 Valerian
Anghel şi dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş.
Preşedinte de şedinţă este dl. Maricel Benchea 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 delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului Judeţului Neamţ
pentru Apă şi Apă Uzată;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul
local;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu de fezabilitate;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 94/30.04.2009 privind
aprobarea concesionării unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical din
cadrul policlinicii Roman.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
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La punctul 1) de pe ordinea de zi – delegarea gestiunii serviciului de
alimenare cu apă şi de canalizare – 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 Master Planului Judeţului
Neamţ pentru Apă şi Apă Uzată – 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 – privind aprobarea efectuării unor
cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost
favorabil. Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a
fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Cele 5 puncte au fost votate de plenul Consiliului Local după cum
urmează:
- pct. 1 - 6.785 lei reprezentând ajutor financiar pentru Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea din Roman
Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie ce înseamnă această sumă şi
pentru ce sunt plătiţi banii. „Mi se pare totuşi preţul destul de mărişor pentru o
uşă de intrare”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în această sumă se
încadrează uşa de la intrare şi copertina uşii. „Este vorba de o uşă de biserică, nu
de una de apartament”.
- pct. 1 - aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. S. Cazan);
- pct. 2 - 1.000 lei în vederea sprijinirii participării echipei de handbal
băieţi a Şcolii cu clasele 1-VIII nr. 1 Roman la faza zonală din cadrul
OLIMPIADEI NAŢIONALE A SPORTULUI ŞCOLAR - aprobat în
unanimitate de voturi;
- pct. 3 - 1.400 lei reprezentând premii acordate în cadrul Concursului de
muzică uşoară - ediţia a IV-a ROMAN, concurs organizat de Fundaţia
„Orfanii” Bacău - aprobat în unanimitate de voturi;
- pct. 4 - 100.000 lei reprezentând ajutor finaciar pentru echipa de fotbal
F.C. LAMINORUL Roman;
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă echipa de fotbal se mai
cheamă F.C. Laminorul Roman.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că din următorul sezon nu se
va mai numi FC Laminorul.
Dl. preşedinte Maricel Benchea precizează că face parte din Consiliul
Director al acestei Asociaţii Sportive. „Noi am preluat această echipă. Banii pe
care dumneavoastră i-aţi aprobat până acum în Consiliul Local se decontează la
Direcţia Eonomică. Prin hotărârea de Consiliu local din 15 decembrie am hotărât
ca şi Consiliu local să facă parte dintr-o entitate sportivă care se va numi Club
Sportiv Municipal Petrotub Roman, însă din ediţia viitoare a campionatului.”
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Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie dacă acum sponsorizăm
asociaţia veche sau cea nouă.
Dl. Maricel Benchea declară că sponsorizarea va fi pentru asociaţia veche
şi mai precizează că la asociaţia veche Primăria are un reprezentant care
monitorizează toate cheltuielile.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă Consiliul local a fost
asociat în vechea asociaţie.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că nu a fost niciodată
asociat.
Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu precizează că aceşti bani merg către F.C.
Laminorul deoarece trebuie terminată ediţia aceasta de campionat. „De ce avem
interes? Pentru că vrem ca entitatea nouă de la anul să preia drepturile de
participare în Divizia C”.
- pct. 4 - aprobat în unanimitate de voturi.
- pct. 5 - 27.600 lei reprezentând cheltuielile de transport Roman - Tielt
(Belgia) şi retur ale delegaţiei romaşcane;
D-na consilier Daniela Gabriela Suman menţionează că în urma discuţiilor
cu Primăria din Tielt, cei de acolo au acceptat să plătească şi cazarea şi masa
echipei artistice. „Suma despre care se vorbeşte în acest punct este doar pentru
transport.”
Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie cine o să numească şi cine o să
fie din partea Consiliului Local, deoarece în expunerea de motive sunt trecute
doar cifre nu şi nume.
Dl. primar
Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că va nominaliza
persoanele de la nivelul Primăriei, iar la nivelul grupurilor fiecare va desemna
câte un reprezentant.
Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă dacă se aleg 3 reprezentanţi din
Consiliul Local care reprezintă partidele politice.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că este de acord cu orice
propunere.
Dl. consilier Eugen Păuleţ menţionează faptul că în Consiliul Local sunt 4
partide.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan roagă domnii consilieri să nu mai ia în
calcul consilierul independent Sorin Dumitru Cazan, pentru că nu s-a ţinut
niciodată cont de al patrulea partid, nici măcar când a fost şedinţa festivă a
Consiliului Local. „Când a început prima şedinţă a Consiliului Local au fost
declarate 3 partide în Consiliul Local. Nici măcar atunci nu a fost luat în calcul
Parditul Naţional Democrat Creştin. În toate proiectele de hotărâri care le-aţi
avut, la toate nominalizările care au fost făcute în A.G.A., sau în Consiliile de
Administraţie, niciodată nu s-a ţinut cont de al patrulea partid. Nu ştiu de ce
acum ar fi o problemă dacă nu aţi lua în calcul al patrulea partid. Aş propune ca
din Consiliul Local să facă parte 2 reprezentanţi şi de la primărie 2
reprezentanţi.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că numărul delegaţiei este
stabilit de cei din Belgia. „Este o gândire. Trei din Consiliul Local, trei din
Primărie şi unul din mass-media.”
- pct. 5 - aprobat în unanimitate de voturi.
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La punctul 4) de pe ordinea de zi - aprobarea unui studiu de fezabilitate avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Valentin Dănăilă întreabă care este suma la care se ridică
acest studiu de fezabilitate.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că iniţial oferta a fost în jur de
2 miliarde şi jumătate pentru acest proiect. „Am cerut mai multe oferte şi am
reuşit să îl scoatem sub 400 de milioane, aproximativ 10.000 de euro”.
Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă specifică că aici intră şi celelalte
studii: studiul hidrologic, studiul hidroenergetic, studiul geotehnic şi studiul de
impact.
Dl. consilier Valentin Dănăilă cere mai multe informaţii cu privire la acest
proiect.
Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă menţionează că acest studiu de
fezabilitate ia în discuţie 4 variante posibile. „S-a optat pentru varianta care are
cel mai bun raport cost/realizări, varianta IA, respectiv 0,82. Această
microhidrocentrală are o posibilitate estimată de a produce 2,7 GW/an. Ca
element de comparaţie noi consumăm ceva în zona 2,1 - 2,2 GW/an. Ne-am
asigura iluminatul public din surse proprii. Nu-i numai acesta aspectul de care sa ţinut cont când s-a făcut acest studiu. În întreaga Uniune Europeană se
promovează producţia de energie electrică verde, care nu produce poluare.
Producem energie şi vom avea un obiectiv turistic şi de agrement pentru
municipiul Roman.”
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că energia electrică se măsoară în
KW/h şi întreabă care este puterea instalată a centralei.
Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă precizează că puterea instalată este
de 580 KW/h.
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor declară că din punct de vedere al
costurilor este total nerentabilă. „Singura problemă pe care o rezolvă această
hidrocentrală ţine de partea turistică care schimbă sau reorientează un anumit tip
de turism în Roman. În rest, din punct de vedere economic, este total
neeconomic. Pentru amenajarea hidrologică pe suprafeţe foarte mari trebuie în
fiecare an să punem deoparte milioane de euro pentru amenajările în amonte şi în
aval. Dacă urmărim numai interesul turistic într-adevăr ar fi o realizare pentru
comunitate.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest studiu de
fezabilitate s-a realizat cu specialişti de la Institutul Naţional Hidroenergetic
Bucureşti, cei care au construit Porţile de Fier şi Vidraru. „Aceşti specialişti au
venit de 6 - 7 ori în zonă, au făcut analize şi ei au scos acest coeficient
beneficiu/cost. Este un studiu înaintat de cel mai competent organism din
România. Deasemenea, ar fi în acelaşi timp şi un mod de control al râului
Moldova. În momentul de faţă pe râul Moldova nu există nici un dig de
regularizare şi de control. Deci ar fi câteva beneficii. Vreau să vă informez că în
acest moment există cel puţin 2 - 3 investitori străini care doresc şi mâine să facă
această investiţie la Roman.
Dl. consilier George-Alexandru Bălan solicită să se facă anumite precizări
punctuale în legătură cu varianta IA.
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că această variantă a fost
propusă de Institut şi agreată de Apele Române.
Dl. consilier George-Alexandru Bălan întreabă unde va veni mai exact
acest baraj. „Undeva în descrierea constructivă ne spune în aval de puntea
pietonlă, iar în studiu se spune că în amonte de municipiul Roman”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în aval de puntea
pietonală. „Au fost mai multe locaţii, noi am căutat să punem în evidenţă şi din
punct de vedere turistic şi ca poziţie în Roman. Va fi de-a lungul ştrandului”.
Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă afirmă că prima variantă era
propusă undeva între Podul de fier şi zona unde este Staţia de epurare de la
Fabrica de zahăr Danubiana. Versiunea la care s-a ajuns, tot mergând din
aproape în aproape pe cursul Moldovei, este după puntea pietonală de la ştrand.
Urmare a supunerii la vot acest punct a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Diverse:
Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu întreabă dacă se poate găsi o formă
legală de a interzice deschiderea pe raza municipiului Roman a magazinelor în
care se vând substanţe halucinogene, acele droguri legale.
Dl. consilier George Lazăr afirmă că a vorbit cu unii din superiorii Poliţiei
Roman şi aceştia au declarat că sunt perfect legale. „Respectă întocmai
dispoziţiile legii privind comercializarea de substanţe narcotice. Sunt în categoria
de substanţe energizante uşoare.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan precizează că putem face un proiect de
hotărâre prin care să nu aprobăm în zona de 100 de metri din apropierea şcolilor
şi liceelor deschiderea acestor magazine.”
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că nici măcar o astfel de hotărâre
nu se poate face deoarece este ilegal. „Legea se referă la băuturi alcoolice, iar
acestea sunt băuturi energizante”.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că au apărut foarte mulţi câini
în oraş. „La un moment dat erau mai puţini, acum sunt mai mulţi. Vă rog încă
odată să încercaţi să trimiteţi o echipă şi pe strada Bogdan Dragoş de la Abator
spre Podu de la Gâdinţi pentru a asfalta acea zonă.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că acest segment este avut în
vedere. „Încercăm în acest an să găsim o soluţie”.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Maricel Benchea declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ec. Maricel BENCHEA

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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