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Emitent SECRETAR 
Nr. 12014 din 20.07.2009 

 
 
 
 
 

 
PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 20.07.2009, la şedinţa ordinară a Consiliului Local 

Roman; 
 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2231/16.07.2009; 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 1500.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilieri.  
Preşedinte de şedintă este dl. Sorin Dumitru Cazan care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  
 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din 18.06.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din 24.06.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din 30.06.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din 09.07.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Locuinţe 
pentru Tineri” – str. Moldovei; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Construire Sală de Sport – Colegiul Tehnic 
„Miron Costin”; 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi/sau completarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul 
Neamţ atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) 
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 
local; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009; 
6. Proiect de hotărâre privind încadrarea juridică a unor terenuri; 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 60 din 

30.03.2009; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  a unui spaţiu cu 

destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Roman; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cofinanţări; 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/2008 privind 

aprobarea funcţiilor publice, statului de funcţii  şi numărului de personal 
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate; 

11. Proiect de hotărâre privind completarea  H.C.L. nr. 133/30.06.2009; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii privind Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe nr. 25 şi 32 din b-dul Roman Muşat, municipiul Roman. 

 
Înainte de a trece la ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă Sorin Dumitru 

Cazan urează celor ce poartă numele poorocului Ilie la mulţi ani din partea 
Consiliului local. 

Deasemenea dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan propune ca la începutul 
şedinţelor de consiliu local să se rostească Rugăciunea „Tatăl Nostru”. 

Urmare a supunerii la vot propunerea d-lui preşedinte Sorin Dumitru 
Cazan a fost aprobată cu 15 voturi „pentru” şi 6 abţineri (...). 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Locuinţe pentru 
Tineri” – str. Moldovei – avizul comisiei pentru buget finanţe a fost favorabil. 
Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. preşedinte de şedinţă Sorin Dumitru Cazan afirmă că este bucuros 
datorită faptului că Agenţia Naţională pentru Locuinţe alocă o sumă destul de 
consistentă pentru construirea locuinţelor. „Propun ca din acest număr de 
locuinţe, un număr mai mare să fie alocat apartamentelor cu 2 camere şi mai 
puţin garsonierelor. Cei care solicită o locuinţă sunt în general familişti şi doresc 
din prima un apartament, nu o garsonieră”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că a fost aprobat şi depus un 
studiu de fezabilitate pentru 100 de apartamente. „La nivel naţional au fost 
respinse foarte multe proiecte, iniţial şi acesta era trecut pentru o altă sesiune. 
Am fost la Bucureşti şi am reuşit să obţin 60 de apartamente. Am venit cu un 
studiu de fezabilitate. Proiectele în momentul de faţă sunt conturate. Au fost 
proiecte ce au fost aprobate în consiliul local în anul 2007. S-a trecut la o 
reducere de la 5 tronsoane la 3 tronsoane. Câte 20 de apartamente pe tronson. 
Vineri ne întâlnim la Roman cu directorul A.N.L. pentru a discuta de construirea 
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locuinţelor prin credit ipotecar. Încercăm şi această variantă, cu locuinţe în vile, 
în case, pe strada Islazului. Am gândit să organizăm acolo un cartier de locuinţe 
pe două căi: una pe acordare de terenuri, conform legii, tinerilor până în 35 de 
ani, care să-şi construiască singuri locuinţele, dar tot după un proiect tip, şi o altă 
variantă prin Agenţia Naţională de Locuinţe prin creditul ipotecar Prima Casă.” 

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

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Sală de Sport - Colegiul 
Tehnic „Miron Costin”– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 
teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei pentru 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 3) de pe ordinea de zi – modificarea şi/sau completarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, 
judeţul Neamţ atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 (anexa 3) 
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007 – 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 efectuării unor cheltuieli 
din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu 
următoarele amendamente: 

- alocarea din bugetul local a echivalentului în lei a 3.200 euro în 
vederea sprijinirii repatrierii trupurilor neînsufleţite ale celor 3 
romaşcani (Mandache Ioan, Mogyar Iosif, Calancea Lucian) decedaţi 
în accident rutier în Ungaria; 

- sumele ce se vor aproba în plenul şedinţei, la acest punct, să fie incluse 
în proiectul următor.  

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 
favorabil cu următorul amendament: alocarea din bugetul local a echivalentului 
în lei a 3.200 de euro în vederea sprijinirii repatrierii trupurilor neînsufleţite ale 
celor 3 romaşcani (Mandache Ioan, Mogyar Iosif, Calancea Lucian) decedaţi în 
accident rutier în Ungaria. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Cele 4 puncte au fost votate de plenul Consiliului local după cum 

urmează: 
- pct. I – 2.200 lei în vederea sprijinirii lucrărilor de reparaţii ale 

autoturismului Dacia, nr. de identificare UU1R13311X2865890, ce apaţine d-lui 
Aanicăi Costel (handicap gr. I). 
 Dl. consilier Valentin Dănăilă precizează că sunt insituţii specializate care 
au grijă de astfel de cazuri. „În momentul în care va fi nevoie de bani pentru 
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proiecte din care romaşcanii să simtă că trăiesc într-un oraş civilizat, s-ar putea 
să nu mai fie bani.” 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu oferă câteva explicaţii în legătură cu 
acest caz. „S-a prezentat la noi o rudă a domnului care nu se poate deplasa. Are 
handicap de gradul I, în sensul că nu are ambele picioare. Lucrează, iar maşina 
este singurul mijloc de transport. În Europa primăriile au în primul rând această 
preocupare. Primăriile se ocupă de sprijin cultural, social şi medical”. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ consideră că în mod normal, în situaţii 
deosebite, cum este şi acest caz, acest ajutor din partea Consiliului local ar fi 
foarte benefic, dar fără a crea precedente în rândul persoanelor cu handicap. 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan declară că dl. consilier Eugen Păuleţ 
are dreptate în ceea ce priveşte crearea de precedente. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ consideră că această situaţie specială a d-lui 
Aanicăi Costel poate fi susţinută. 

D-na consilier Daniela Gabriela Suman declară că problemele de la noi 
sunt total diferite faţă de cele din ţările europene. „Sunt instituţii care au datoria 
de a se ocupa de astfel de persoane.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că şi în celelalte şedinţe, 
pentru cazuri deosebite, s-a aprobat alocarea unor sume de bani. „Există 
instituţii ale statului, cum ar fi Asociaţia pentru Persoanele cu Handicap, sau 
Direcţia de Sănătate, în folosul celor aflaţi în nevoie, dar la toate acestea există o 
listă de aşteptare.” 

 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan propune să nu se aprobe această 
sumă de 2.200 lei pentru a nu se crea precedente. „Propune ca amendament, ca 
jumătate din sumă să fie dată de dl. primar şi de dl. viceprimar, iar cealaltă 
jumătate să fie dată de domnii consilieri locali.” 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că teoria d-lui Sorin Dumitru 
Cazan este o teorie populistă. „În toată lumea există instituţii abilitate care 
rezolvă problemele sociale ale cetăţenilor. Din păcate societatea nouă, nu poate 
rezolva cu instituţiile care s-au creat, toate problemele. Deci o sarcină 
importantă a comunităţii locale este şi aceea de a ajuta cetăţenii care sunt în 
diverse situaţii. Este obligaţia noastră să intervenim în astfel de momente de 
criză, în care un cetăţean de genul acesta are nevoie de ajutor, pe care noi trebuie 
să i-l dăm la momentul acesta”. 

Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş declară că nu suntem aici pentru a ne 
arăta sentimentele faţă de religie sau faţă de anumite categorii de oameni cu 
probleme. „Dacă vreţi să faceţi anumite acte de ajutorare făceţi-le fără să le 
spuneţi în şedinţa de consiliu”. 

Dl. consilier Valerian Anghel afirmă că, din nefericire, cunoaşte acest caz 
foarte bine, datorită faptului că a fost vecin 25 de ani cu familia respectivului 
domn. „Este într-o situaţie deosebită, părinţii lui sunt pensionari şi trăiesc doi 
dintr-o pensie, care nu este suficient de mare. Dacă dl. primar a făcut un studiu 
de piaţă şi a constatat că cei 2.200 de lei sunt suficienţi pentru reparaţie şi el o 
poate utiliza în următorii 2 ani, cred că nu trebuie să ne abţinem să facem un 
astfel de gest”. 

Dl. consilier Valentin Dănăilă este de părere că în acest caz ar fi trebuit o 
anchetă socială pentru a nu mai exista discuţii.   
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Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu precizează că este de acord cu acest 
sprijin financiar şi întreabă din ce capitol se iau aceşti bani. 

Dl. director economic Mihai Plaii răspunde că este vorba de capitolul 54 – 
Sume la dispoziţia Consiliului local. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu declară că această sumă de 2.200 de lei, 
nu este o sumă deosebită şi ar trebui dat aviz favorabil. 

- pct. I – aprobat cu 20 de voturi „pentru” şi 1 „abţinere (dl. Sorin 
Dumitru Cazan)”; 

- pct. II – 1.500 lei în vederea sprijinirii participării sportivilor clubului 
Laminorul Roman la Campionatul Naţional de Box de la Arad. 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan propune ca suma să fie majorată de la 
1.500 lei la 2.200 lei, întrucât aceasta este suma necesară deplasării. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest sport, boxul, nu 
mai este sprijinit de Clubul Laminorul Roman de 4 ani. „Au mai fost ajutaţi. 
Deja se află la a IV-a deplasare în acest an. Ei au solicitat un sprijin şi noi am 
încercat să asigurăm deplasarea şi cazarea. Îi vom mai ajuta, pentru că vor mai 
avea două deplasări în acest an”. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ afirmă că a susţinut, ca şi societate, prin 
sponsorizări, această activitate a lor, dar din prisma situaţiei economice actuale 
nu îi mai poate ajuta. 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan precizează faptul că în perioada 
trecută, echipa de box a fost susţinută de 3 – 4 societăţi comerciale din Roman. 

- pct. II – varianta iniţială aprobat cu 19 voturi „pentru” şi 2 „abţineri” 
(dl. Eugen Păuleţ şi, dl. Sorin Dumitru Cazan). 

- pct. III – 5.000 lei în vederea bunei desfăşurări a ediţiei a II-a a 
Turneului de handbal feminin „Roman-Vodă Muşat”. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu afirmă că în expunerea de motive este 
specificat ”masă şi cazare oficiali” şi întreabă despre ce oficiali este vorba. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este vorba de 
reprezentanţii din federaţie şi de arbitri. 

Dl. consilier Valentin Dănăilă doreşte să informeze domnii consilieri cu 
privire la sportivii care au fost susţinuţi să plece la Campionatele Europene din 
Italia. „Aceştia au obţinut un loc III şi un record naţional.” 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor declară că echipa de handbal face cinste 
oraşului. „Anul acesta au perspectiva de a ocupa un loc în primele 5 fără 
probleme. Este păcat să nu contribuim la buna pregătire a echipei înainte de a 
începe campionatul, astfel încât să putem spera la un loc în primii 5”. 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan afirmă că în momentul în care 
domnul Dan Ioan Cărpuşor era preşedintele clubului, era un antrenor valoros iar 
echipa era pe un loc fruntaş. 

- pct. III – aprobat în unanimitate de voturi. 
- pct. IV – echivalentul în lei a 3.200 de EURO, reprezentând sprijin 

financiar pentru repatrierea celor 3 romaşcani ( Mandache Ioan, Mogyar Marius 
Iosif, Calancea Lucian ) decedaţi în accident rutier în Ungaria.   
 Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu solicită, dacă este posibil, având în 
vedere că Ungaria este membră a Uniunii Europene, ca o firmă din Roman să se 
ocupe de aducerea trupurilor neînsufleţite în ţară. 
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 Dl. secretar Gheorghe Carnariu oferă detalii în ceea ce priveşte aducerea 
în ţară a trupurilor neînsufleţite. „Am luat legătură cu consulul României din 
Ungaria, care ne-a oferit o firmă de transport din Italia la un preţ de 4.600 euro 
dar numai până în Bucureşti. Am solicitat firma din Roman, „Dan şi Cătalin” şi 
în urma negocierilor am ajuns la suma de 3.200 de euro, cu transport până în 
Roman şi cu sicrie speciale”. 
 Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că s-a adeverit ceea ce afirmase cu 
câteva şedinţe în urmă. „Deschidem portiţa şi vine şuvoiul”. Am devenit 
societate de asigurări, pompe funebre şi altele”. 
 - pct. IV – aprobat cu 20 de voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. Sorin 
Dumitru Cazan). 

 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 
2009 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu amendamentul ca 
sumele aprobate la proiectul anterior (efectuarea unor cheltuieli din bugetul 
local) să fie cuprinse în acest proiect. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu amandamentul 

comisiei de buget finanţe - a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – încadrarea juridică a unor terenuri  – 
avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a 
fost favorabil. 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor consideră că această hotărâre trebuie 
privită cu mare atenţie pentru că ar putea fi o capcană. „Scutirea de impozit pe 
teren se referă în primul rând la exploatarea resurselor de apă, iar apa din Roman 
vine de la Pildeşti. Totalitatea suprafeţei de teren din care noi scoatem apa, 
facem exploatări de apă, este pe teritoriul comunei Cordun. În rest sunt terenuri 
prin care sunt conducte de apă, staţii de pompe, adică sunt auxiliare, care nu au 
nici o legătură cu exploatarea de apă. Compania judeţeană de apă trebuie să se 
îndrepte către primăria Cordun”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că a fost o solicitare 
expresă a societăţii Apaserv. 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor menţionează că Apaserv este societate 
comercială care are profit. Nu i se poate da gratis un teren în exploatare. Dacă 
vreţi îl dăm, dar eu zic că trebuie să ne vedem în primul rând interesul nostru. 
Suntem acţionari la o societate judeţeană în care nu avem mai mult de 50%.  
Poate dacă aveam mai mult de 50% mai discutam problema”. 

D-na director Gabriela Pisică afirmă că Apaserv a făcut solicitarea pentru 
terenurile pe unde trec conductele de apă. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că această hotărâre de consiliu 
se referă în primul rând la încadrarea terenurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă şi cele folosite ca zone de protecţie. „Terenurile rămân cu titlu 
de concesiune. Nu sunt date în proprietate. Orice modificare a structurii nu se 
poate face fără aprobarea Consiliului Local.” 

D-na consilier juridic Camelia Rusu precizează că în ceea ce priveşte 
staţia de captare şi terenurile ocupate de zona de canalizare şi zona de protecţie a 
acestora, acestea fac parte din acelaşi sistem de alimentare cu apă şi canal. „Ele 
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se pot încadra, dacă Consiliul local dispune, în sistemul de gospodărire a 
apelor.” 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că exploatarea se referă numai la 
zona Pildeşti. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ afirmă că ar fi bine să se facă lobby către 
primăria Cordun şi să dea ei această hotărâre. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că partea de reţele este pe 
teritoriul municipiului Roman. „Se va aproba o astfel de hotărâre şi de către 
Consiliul local al comunei Cordun. De fapt toate comunele vor aproba astfel de 
hotărâri.” 

      Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi 
„pentru” şi 7 „abţineri” (dl. V. Anghel, dl. G. A. Bălan, dl. D. I. Cărpuşor, d-na 
L. N. Chiriac, dl. G. C. Farcaş, dl. E. Păuleţ şi dl. L. O. Micu).  

 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 60 
din 30.03.2009 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul 
comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Valerian Anghel solicită ca în momentul în care se acordă 
aceste scutiri să fie informaţi membrii consiliului local iar scutirea să se dea cu 
aprobarea Consiliului local. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că afirmaţia d-lui consilier 
Valerian Anghel este corectă. 

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

 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării a unui spaţiu 
cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Roman – 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 unei cofinanţări – avizul 
comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 
 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan consideră că ar fi fost bine ca la 
proiectul de hotărâre să fi fost şi proiectul cu cofinanţarea.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu oferă anumite detalii în ceea ce 
priveşte proiectul. „Este vorba despre tranziţia de la şcoală la un loc de muncă, 
amenajarea la standarde europene a clădirii atelierelor, care aveau probleme 
chiar şi la structura de rezistenţă. Ne-am bucurat că prin această sumă putem 
atrage fonduri.” 

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

 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 139/2008 
privind aprobarea funcţiilor publice, statului de funcţii şi numărului de personal 
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate – avizul comisiei 
pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan întreabă de ce sunt trecuţi în structura 
acestui serviciu doar 3 medici şi asistenţi medicali 24. 

D-na Otilia Gălăţeanu afirmă că acest personal este preluat în urma unui 
protocol încheiat între Primăria municipiului Roman şi Direcţia de Sănătate 
Publică Neamţ. 

 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan consideră că 3 medici nu sunt 
suficienţi, având în vedere numărul şcolilor şi al liceelor din Roman.  

     D-na Otilia Gălăţeanu declară că medicii au programul astfel încât să 
poată acoperi numărul de şcoli şi licee. 

 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă nu se poate mări 
numărul medicilor. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu se poate, deoarece aşa 
este încheiat protocolul. 

     D-na consilier Daniela Gabriela Suman întreabă dacă în urma acestui 
protocol, banii pentru medicamente pe care şcolile îi dau către cabinetele 
medicale, vor fi mai mulţi în urma încheierii acestui protocol. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că întreaga formă de 
organizare va fi aceeaşi, doar că personalul trece din cadrul Ministerului 
Sănătăţii către Primărie. 

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

 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr.133 din 
30.06.2009 – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism 
a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş propune ca timp de o lună de zile, să 
nu se aplice acest regulament, iar Poliţia Comunitară doar să informeze 
cetăţenii. 

 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan afirmă că în prima lună ar trebui să li 
se dea avertisment, iar din luna următoare să se dea amenzi.  

 Dl. consilier Eugen Păuleţ propune ca la prima abatere, fiecare cetăţean 
sau societate comercială să primească avertisment. „Cu ocazia aceasta 
realizându-se şi informarea.” 

 D-na Daniela Gabriela Suman consideră că această perioadă de graţie, de 
30 de zile, este suficientă pentru informarea cetăţenilor. 

   Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - forma iniţială - a fost 
aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 9 „abţineri” (dl. V. Anghel, dl. G. A. Bălan, dl. 
D. I. Cărpuşor, dl. G. C. Farcaş, dl. E. Păuleţ, dl. L. O. Micu, dl. S. D. Cazan, 
....).  

 

   La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea Documentaţiilor de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenţii privind Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 
nr. 25 şi 32 din b-dul Roman Muşat, municipiul Roman – 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 Valerian Anghel întreabă cum au fost selectate cele 2 blocuri. 
„S-a făcut pe baza principiului primul venit primul servit ? De ce nu s-a ţinut 
cont de existenţa conturilor în bancă a asociaţiilor de proprietari ? Mi se pare un 
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lucru esenţial, dat fiind faptul că fiecare apartament trebuie să pună în jur de o 
mie – o mie şi ceva de euro. Mie mi se pare mult mai logic ca cei care au bani să 
reabiliteze.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că acest principiu, primul venit 
primul servit, a fost anunţat înainte de a se aplica. „Însăşi legea reglementează 
acest lucru. Legea stabileşte clar algoritmul de accesare a fondurilor.” 

 Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş afirmă că în oraş, reabilitarea 
faţadelor la blocuri arată mai bine sau mai puţin bine. „Aş vrea să se aibă în 
vedere şi calitatea culorilor”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest lucru este prins în 
regulamentul de urbanism care se va aproba cât de curând. 

 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan afirmă că în funcţie de cât au plătit 
cetăţenii este şi calitatea lucrării”. 

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

 
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă 

                 Consilier,                                                           Secretar, 
      Sorin Dumitru CAZAN                          Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


