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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 24.06.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
Roman; 

 
 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1915/22.06.2009; 
 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 Dan Ioan 
Cărpuşor, dl. consilier Sorin Dumitru Cazan şi dl. consilier Lucian Ovidiu Micu.  

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 aprobarea participării Municipiului Roman la 
cofinanţarea şi implementarea proiectului „ACCES” – Centru de zi pentru 
persoanele cu dizabilităţi şi transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil 
către Fundaţia de Dezvoltare Locală „Speranţa” – Târgu Neamţ, în 
vederea realizării proiectului; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la lucrările 
edilitare realizate cu efectuarea reţelei stradale a municipiului Roman. 

 

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea participării Municipiului 

Roman la cofinanţarea şi implementarea proiectului „ACCES” – Centru de zi 
pentru persoanele cu dizabilităţi şi transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil 
către Fundaţia de Dezvoltare Locală „Speranţa” – Târgu Neamţ, în vederea 
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realizării proiectului – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 
teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei pentru buget finanţe a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş cere mai multe informaţii cu privire la 
Fundaţia de Dezvoltare Locală „Speranţa”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că este vorba de un proiect 
naţional la care au drept numai fundaţii care sunt abilitate pe anumite activităţi.  
„La noi la Roman nu avem aşa ceva. Este dacă vreţi, ca să vă dau un exemplu, 
ceea ce se întâmplă când construim ceva prin Compania Naţională de Investiţii. 
Noi transferăm teren sau clădire în administrare gratuită, iar după terminare el 
revine bunul municipiului Roman. Pe durata implementării proiectului, se 
transferă. Noi nu am avut o asemenea fundaţie. Am fost invitat la Târgu Neamţ 
şi am văzut un astfel de obiectiv. Vreau să vă spun că arată impecabil. Vorbim de 
cei care sunt în scaun cu rotile, cei care nu au o mână, deci e vorba de cei „care 
le merge capul” dar nu le merg celelalte utilităţi ale corpului. Atunci am gândit, 
ştiind că şi aici sunt destule persoane luate în evidenţă de municipiul Roman la 
Asistenţă Socială, să facem o extinderea a acestui proiect să prindă şi Romanul. 
Am mers şi pe ideea că avem o clădire unde au fost nişte ateliere ale Şcolii nr. 8. 
Şcoala nr. 8 şi-a manifestat dorinţa către noi printr-o adresă de-a o prelua. Este 
undeva pe str. Mihai Viteazu la jumătatea distanţei dintre intesecţia str. Mihai 
Viteazu cu str. Tirului şi intersecţia str. Mihai Viteazu cu str. Primăverii. Cum se 
merge spre Primăverii se face stânga, se intră pe o străduţă, se ajunge într-o 
curbă la stânga, se mai merge un pic şi pe dreapta este acolo o clădire care este 
pe domeniu public. Este părăsită, acolo în curte vecinii au pus ceapă şi ce au mai 
pus ei acolo. Noi nu i-am somat până acum să se retragă de acolopentru că mai 
pazeau acel bun. Acum i-am găsit o utilitate, este o clădire numai parter, cu două 
încăperi, un hol şi o toaletă. Fiind numai parter s-ar preta pentru persoanele cu 
dizabilităţi. Am gândit acest proiect pentru că deja pe 29 iunie este deadline-ul de 
depundere a acestui proiect. Un asemenea proiect aţi mai aprobat dumneavoastră 
pentru Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi, pentru copii. Săptămâna 
viitoare va fi depus şi acel proiect. Tot aşa un proiect la nivel naţional cu 
subprograme, cu subramuri, dar acolo aveam competenţă, aveam autorizaţie 
pentru a desfăşura astfel de activităţi. Aici neavând, ne-am gândit să mergem 
într-un parteneriat cu această Fundaţie de Dezvoltare Locală „Speranţa” , care se 
ocupă numai de persoane cu dizabilităţi, iar sigur după înfiinţarea centrului, în 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială să ne obţinem şi noi acreditarea şi să 
preluăm din mers”. 

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

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea unor măsuri referitoare la 
lucrările edilitare realizate cu efectuarea reţelei stradale a municipiului Roman – 
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier George Lazăr cere câteva lamuriri. „De exemplu, la articolul 
1, punctul 1.1 ni se precizează facilităţile pe care ni le oferă S.C. ACVASERV 
S.R.L - firma consiliului municipal Roman, iar la punctul 1.2 pentru acelaşi 
temei de contract vin alte dispoziţii precum acea garanţie de 100%, precum şi 
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unele impedimente, credem noi pentru alte societăţi, în afară de S.C. 
ACVASERV S.R.L. pentru aceleaşi domenii de activitate. De ce există o astfel 
de diferenţiere?”  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că această hotărâre este pentru 
a proteja societatea Acvaserv care are acea linie de credit, pe care noi ne-am 
obligat să o achităm într-un an de zile. „Ea este ca obligativitate pentru Apaserv, 
pentru a nu veni cu alte firme din judeţ sau din alte părţi şi a executa lucrări la 
Roman, când noi avem propria noastră societate. Problema se pune în momentul 
în care, totuşi Apaserv îşi propune să execute o lucrare cu altcineva. Intrând pe 
domeniul public de care primăria are grijă şi răspunde în mod direct, ne asumăm 
o garanţie în cuantumul lucrării, pentru că în cazul în care nu o fac în timp sau nu 
o fac la parametrii necesari, să putem din acea sumă, fără a crea prejudicii pentru 
bugetul local, să o comandăm Aqcaserv-ului să o execute. În principiu este 
pentru a proteja societatea Consiliului local - Acvaserv, în faţa companiei 
judeţene Apaserv”. 

Dl. consilier George Lazăr declară că este de acord cu spusele domnului 
primar, dar se gândeşte că primăria are şi alte instrumente de a constrânge pe 
cineva să îşi execute lucrările într-un timp sau altul conform unui contract”.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că pentru orice contract 
este depunerea de garanţie. „Eu mi-am luat măsura să-mi protejez compania mea 
locală. Adică cumva îi forţez să nu depună acea garanţie, să facă lucrări  
Acavserv-ul din Roman.” 

Dl. viceprimar Constantin Ghica precizează că pentru obţinerea unui 
branşament sau unui racord, solicitantul care poate fi persoană fizică sau 
persoană juridică, are de ales să execute lucrarea cu Acvaserv sau cu o altă firmă 
cu care doreşte el, numai că acea firmă trebuie să depună acea garanţie.  

Dl. consilier George Lazăr afirmă că este foarte posibil ca solicitantul să 
aibă banii necesari pentru executarea lucrării, dar să nu aibă banii necesari şi 
pentru depunerea garanţiei. „Mă gândesc că Primăria are la îndemână mijloace 
specifice, adică amenzi sau eu ştiu orice alte mijloce pentru a constrânge sau a 
pedepsi  neexecutarea într-un anumit termen sau într-un anumit cadru”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că lucrarea o comandă 
Apaservul şi nu noi Primăria”.  

Dl. consilier George Lazăr o întreabă pe d-na jurist Camelia Rusu dacă 
hotărârea e corectă din punct de vedere comercial, dacă nu este monopol. 

D-na jurist Camelia Rusu precizează că este corect şi legal, pentru că 
Serviciul Public de administrarea a reţelelelor de apă şi canal este concesionat 
către Compania Judeţeană Apaserv Neamţ, drept pentru care concurenţa pe acest 
seviciu public a fost eliminată. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă dacă şi o altă firmă, alta decât 
Acvaserv poate veni şi executa lucrări. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că numai Apaserv Neamţ 
hotărăşte. „Dacă Apaserv vrea, poate să trimită de exemplu, numai firme din 
Piatra-Neamţ”. 

Dl. consilier George-Alexandru Bălan vine cu propunerea ca această 
hotărâre, dacă s-ar putea, să fie prinsă şi la celelalte localităţi care beneficiază de 
reţeaua de apă. „Adică Acvaserv-ul să deţină competenţe şi pe eventuale comune 
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cum sunt Cordun, Traian şi altele. Adică să blocăm Apaservul şi în zona 
Roman.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că este bună propunerea doar 
că ar trebui aprobată şi de consiliile locale din Roman Metropolitan. 

Dl. consilier Valentin Dănăilă solicită să se facă demersurile necesare şi să 
se afle ce s-a întâmplat cu staţia de asfalt pe care o avea Acvaserv-ul. „E veche 
întradevăr, dar nu este nimic nou sub soare dacă se mai scormoneşte un pic. Cred 
că vremea jafurilor a trecut, eu îmi doresc foarte mult să fi trecut”. 

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

 
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Maricel Benchea declară închise 

lucrările şedinţei. 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă 

                 Consilier,                                                           Secretar, 
     Ec. Maricel BENCHEA                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


