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Emitent SECRETAR 
Nr. 14072 din 27.08.2009 

 
 

 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 27.08.2009, la şedinţa ordinară a Consiliului Local 
Roman; 

 
 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2669/21.08.2009; 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 1600.  
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.  
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţa şi 
administrarea Liceului cu Program Sportiv Roman a unor terenuri de 
tenis; 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei 
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 3.300 m.p., 
pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport la Colegiul Tehnic 
„Miron Costin”; 

3. Proiect de hotărâre privind asumarea finanţării unor lucrări, a întreţinerii 
şi exploatării de către Consiliul Local al Municipiului Roman a 
obiectivului „Sală de Sport la Colegiul Tehnic „Miron Costin”; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  inventarului parţial al terenurilor 
proprietate privată a municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi/sau completarea  
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) 
modificată şi completată  prin H.G. nr. 650/2007; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism;  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării a unui teren pentru 

realizarea unui obiectiv de investiţii; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura 

înregistrării şi radierii vehiculelor nesupuse înmatriculării;  
10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 

privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de Autorizare, parte 
componentă  a Compartimentului Transport Public Local;  

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  unui Proiect Tehnic;  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare  şi 

funcţionare a cimitirelor aparţinând Municipiului Roman şi a tarifelor 
pentru concesionări, servicii şi taxe funerare în Cimitirul Eternitatea din 
Municipiul Roman;  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 16 din 
29.01.2009;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cofinanţări;  
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul  

local;  
16. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009;  
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  propunerilor  de „Criterii pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul 
Roman” şi modificarea H.C.L. nr. 118/2009; 

18. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – locuinţe A.N.L. din 
domeniul public al municipiului  Roman în domeniul public al statului;   

19. Raport privind vizita reprezentanţilor Consiliului local şi cei ai Primăriei 
Roman în oraşul Tielt Belgia. 

 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan rosteşte Rugăciunea „Tatăl Nostru”. 
 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din 20.07.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din 30.07.2009 care este aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 3 
„abţineri” (dl. L. Micu, dl. C. Farcaş şi dl. G. Bălan). 

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din 03.08.2009 care este aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 5 
„abţineri” (dl. L. Micu, dl. C. Farcaş, dl. G. Bălan, dl. V. Anghel şi dl. 
Cărpuşor). 
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La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în folosinţa şi 
administrarea Liceului cu Program Sportiv a unor terenuri de tenis – avizul 
comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabi. Avizul 
comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier George Lazăr întreabă care este sensul în care se transmit 
aceste două terenuri de tenis, atât timp cât Liceul cu Program Sportiv din Roman 
nu are secţie pentru această specializare tenis de câmp, iar ele au fost făcute şi 
amenajate de către consiliul local al municipiului Roman. „De ce le dăm 
Liceului cu Program Sportiv şi nu le lăsăm în stadiul în care sunt în momentul 
de faţă, pentru că se încasează taxe pentru prestarea activităţilor sportive. De ce 
trebuie să le dăm în mod gratuit Liceului cu Program Sportiv ?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că înainte de a se construi 
terenurile de tenis, terenul era al Liceului cu Program Sportiv. „Ele au fost 
preluate atunci pentru investiţie şi sunt date înapoi în administrare. De ce 
Liceului cu Program Sportiv ? Pentru că este singurul liceu de resort şi singura 
instituţie de sport din municipiul. 

Dl. consilier George Lazăr întreabă dacă taxele care se percep în 
momentul de faţă şi care se vor percepe ulterior vor fi încasate tot de Liceul cu 
Program Sportiv. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că toate proprietăţile, 
bunurile mobile şi imobile sunt toate ale primăriei municipiului Roman. „Sunt 
date doar în administrare, ele rămânând în domeniul public.” 

       Dl. consilier George Lazăr întreabă dacă banii încasaţi vor fi la dispoziţia 
primăriei. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că banii vor fi la dispoziţia 
celui care administrează, acelui care execută munca.  

       Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan afirmă că este un lucru bun faptul că 
aceste terenuri au fost date Liceului cu Program Sportiv, pentru că ei cunosc şi 
copiii care sunt legitimaţi şi beneficiază gratuit de utilizarea acestor terenuri.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează faptul că acei copii care 
practică tenis de câmp, sunt legitimaţi, sunt din municipiul Roman şi vor avea în 
continuare acces gratuit pe acele terenuri. 

       Dl. preşedinte de şedinţă Sorin Dumitru Cazan declară că vor fi 
legitimaţi şi cei din centrele de plasament pentru a avea acces gratuit. 

       Dl.  consilier Marian Emil Pericică face o menţiune în ceea ce priveşte 
Clubul Atletic Roman. „În baza unui aviz de constituire emis de Ministerul 
Tineretului şi Sportului, pe vremea când era ministru domnul Georgiu Gingăraş, 
Clubul Atletic avea un aviz de constituire prin care era specificată şi secţia de 
tenis. Liceul Sprotiv nu are secţie de tenis, probabil că o vor înfiinţa. Din câte 
cunosc mai au un teren de tenis în spatele clădirilor de la Sala Polivalentă. 
Accesul acolo îl au tot cei de la Liceul Sportiv. Având în vedere că au deja un 
teren de tenis, le mai vor şi pe acestea. Să ne mai gândim şi la doritorii de tenis 
care sunt foarte mulţi în Roman. Să ne mai gândim şi la pensionarii care vor să 
joace tenis şi probabil cu taxa care este acum mai puţin îşi permit.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este vorba de 
administrarea unui teren, de a fi îngrijit, de a fi urmărit şi păzit. „Nu poate fi 
vorba despre Clubul Atletic care nu are nici o legătură din punct de vedere al 
subordonării, al fondurilor cu Primăria municipiului Roman. Clubul Atletic ţine 
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de Ministerul Tineretului. Liceului Sportiv putem oricând să îi ordonăm un mod 
de conduită şi de administrare. Toate proiectele de hotărâre care ţin de acele 
terenuri cu taxe, cu intrare îşi vor produce în continuare efectele şi în această 
administrare. Era vorba de o administrare mai bună a acelui teren de către o 
instituţie a primăriei municipiului Roman”. 

     Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că aceste terenuri nu sunt nici 
proprietatea Liceului Sportiv şi nici a Clubului Atletic, ci este a primăriei şi aşa 
vor rămâne. „Ţinând cont de faptul că, Clubul Atletic nu este în subordinea 
primăriei, este corect ca din punct de vedere juridic să fie în administrarea unei 
instituţii subordonată primăriei, până când Clubul Atletic va trece în subordinea 
primăriei. Este corect ca aceste terenuri să treacă în subordinea Liceului cu 
Program Sportiv, pentru că liceul este sub tutela primăriei”. 

    Dl. preşedinte de şedinţă Sorin Dumitru Cazan afirmă că la anul, când 
Clubul Atletic va trece sub tutela primăriei se poate face o nouă hotărâre de 
consiliu local prin care i se va da în administrare Clubului Atletic. 

    Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu precizează că raţionamentul poate fi 
corect până la un anumit punct. „Dacă ţinem cont de faptul că ne apropiem de 
sezonul rece şi aceste terenuri deja nu vor mai fi folosite începând din luna 
octombrie, noiembrie, mi se pare prematur să ne gândim să dăm aceste terenuri 
către Liceul Sportiv. Să aşteptăm primăvara anului viitor şi să vedem ce se 
întâmplă şi cu Clubul Atletic şi abia după aceea să ne gândim la această 
măsură.”  

 D-na consilier Daniela Gabriela Suman declară că preluarea de către 
Liceul Sportiv ar uşura sarcina primăriei. „Liceul Sportiv are un personal de 
îngrijire destul de numeros în comparaţie cu alte licee. Practic Liceul Sportiv 
este un intermediar între primărie, care nu mai poate suporta toată îngrijirea 
terenurilor şi beneficiari”.  
 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan menţionează că se schimbă doar 
administratorul nu şi proprietarul.  
  Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 
fost 12 voturi „pentru” şi 9 „abţineri” (dl. G. Lazăr, dl. V. Dănăilă, d-na L. 
Chiriac, dl. C. Farcaş, dl.G. Bălan, dl. V. Anghel, dl. L. Micu, dl. E. Păuleţ şi dl. 
M. Pericică). 

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – tansmiterea în folosinţă gratuită 
Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 3.300 
m.p., pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport la Colegiul Tehnic „Miron 
Costin” – 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 – asumarea finanţării unor lucrări, a 
întreţinerii şi exploatării de către Consiliul Local al Municipiului Roman a 
obiectivului „Sală de Sport la Colegiul Tehnic „Miron Costin” – avizul comisiei 
pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei 
pentru buget-finaţe 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor proprietate privată a municipiului Roman – avizul comisiei pentru 
urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a 
fost favorabil. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu întreabă în ce măsură ar fi posibil să fie 
supus votului un inventar total pentru a evita aceste repetate inventare parţiale. 
„Care ar fi impedimentul unui astfel de inventar total al terenurilor ?” 

Dl. preşedinte Dumitru Cazan menţionează că primăria prin serviciul pe 
care îl are nu reuşeşte să facă inventar la toate terenurile şi tocmai din acest 
motiv vine cu inventar pe bucăţi. „La un moment dat le vom aproba pe toate. I-
am cerut domnului primar într-o şedinţă anterioară, când ne mai supune la vot 
aceste terenuri să ne spună în ce situaţie se află terenurile, sunt libere, sunt 
concesioante.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că inventarierea 
terenurilor presupune şi o lucrare de cadastru asupra lor. „Există prin bugetul 
votat de dumneavoastră, sume alocate pentru executarea acestei activităţi de 
topografiere. Sumele sunt destul de mari şi presupun şi un timp fizic pentru a 
rezolva aceste lucrări. Moldova a fost una din zonele ţării în care nu s-a operat 
cu ani în urmă partea de cadastru aşa cum s-a făcut în Ardeal sau în Bucovina. 
Noi am început încetul cu încetul şi sperăm ca în 2 - 3 ani să terminăm această 
lucrare, care este o lucrare într-adevăr foarte complexă şi de mare volum. Cu 
referire la situaţia acestor terenuri nu este nici un fel de problemă.”  

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

La punctul 5) de pe ordinea de zi –modificarea şi/sau completarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, 
judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată şi 
completată prin H.G. 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri 
pentru construcţii. Cele 12 puncte au fost avizate de comisia pentru  urbanism şi 
administrarea teritoriului şi de comisia juridică şi votate de plenul consiliului 
local după cum urmează: 
  

 pct. 1 - D. Roşie, 8/31 – avizat favorabil cu amendamentul: 8,40 m.p. în 
loc de 14.40 (depăşeşte proiecţia balcoanelor de la etaje); 

 pct. 1 - D. Roşie, 8/31 – varianta comisiei pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului – aprobat în unanimitate de voturi. 

  pct. 2 – Gloriei, 5/2 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 
 pct. 3 - Alexandru cel Bun, 7/58 – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 pct. 4 – Oituz, 8/31 – avizat favorabil cu amendamentul: 8,40 m.p. în loc 

de 20.00 m.p. (depăşeşte proiecţia balcoanelor de la etaje); 
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 pct. 4 – Oituz, 8/31 – varianta comisiei pentru urbanism şi administrarea 
teritoriului – aprobat în unanimitate de voturi. 

 pct. 5 - Bogdan Dragoş, 5/62 – avizat nefavorabil (spaţiu verde recent 
modernizat – respins în unanimitate de voturi. 

 pct. 6 - Ştefan cel Mare, 3 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 pct. 7 – Sucedava, 200 – avizat favorabil – aprobat în unanimiatate de 
voturi. 

 pct. 8 - Bogdan Dragoş, 1B/11 – avizat nefavorabil (se ocupă spaţiul 
verde amenajat) – respins în unanimitate de voturi. 

 pct. 9 – Unirii, 12 – avizat favorabil; 
 Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş întreabă dacă în momentul în care s-a 
dat aviz favorabil s-a avut în vedere şi existenţa unor locuri de parcare. 
 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan menţionează că sunt 6 locuri de 
parcare în partea din stânga a construcţiei. 
 Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş declară că ar fi trebuit să se aibă în 
vedere existenţa locurilor de parcare proprii, fiind într-o zonă aglomerată a 
oraşului.  
 Dl. preşedinte de şedinţă Sorin Dumitru Cazan precizează că locurile de 
parcare sunt pe teren proprietate, nu pe teren public.  
 pct. 9 - Unirii,  12 – aprobat în unanimitate de voturi. 
 pct. 10 - 13 Septembrie, f. nr. – avizat favorabil – aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 pct. 11 - I.I. de la Brad, 7 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 pct. 12 - Aleea Revoluţiei, f. nr. – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de 
urbanism. Cele 2 puncte au fost avizate de comisia pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului şi comisia juridică şi aprobate de plenul consiliului 
local după cum urmează: 
 pct. 1 - P.U.D. „Schimbare destinaţie CT 11 în Spaţiu multifuncţional” – 

bd. Roman Muşat, nr. 46 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de voturi 
„pentru”. (d-na consilier Oana Gianina Afetelor nu a participat la vot) 

 pct. 2 - P.U.D. „Construire bloc de locuinţe, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 
2” – avizat favorabil; 
Dl. consilier George Lazăr afirmă că se respectă parte din normele pentru 

construirea acelui amplasament, aşa cum a fost descris în expunerea de motive, 
dar nu asigură locuri de parcare. „Solicitantul nostru nu a trecut în planul 
urbanistic de detaliu şi locuri de parcare, iar toate celelate planuri de detaliu 
când au venit pentru aviz au prezentat şi locuri de parcare, aşa cum prevede 
legea”.  

Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan menţionează că în municipiul Roman 
sunt circa 400 de familii care îşi doresc o locuinţă. „În alte şedinţe am aprobat 
spaţii comerciale în mijlocul oraşului, fără să îi întrebe cineva dacă au spaţiu de 
parcare”. 
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Dl. consilier Eugen Păuleţ menţionează că este normal să se dea aviz 
favorabil ţinând cont de situaţia economică şi de lipsa locuinţelor. „Locurile de 
parcare sunt oricum o problemă în tot oraşul, este întradevăr un impediment dar 
nu unul aşa mare încât să îi îngrădim dreptul de a investi”.  

Dl. consilier George Lazăr precizează că nu a mers pe ideea de a i se 
îngrădi dreptul investitorului, ci doar să refacă acel plan urbanistic de detaliu. 
 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi 
„pentru” şi 5 „abţineri” (dl. G. Lazăr, d-na D. Suman, dl. M. Pericică, dl. V. 
Dănăilă şi dl. C. Ghica).  

 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării a unui teren 
pentru realizarea unui obiectiv de investiţii – avizul comisiei pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 

 Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu declară că din punctul său de vedere 
este un lucru foarte util pentru municipiul Roman. „Este o acţiune lăudabilă”. 
 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan afirmă că se bucură pentru acestă 
iniţiativă. „A fost unul din punctele mele forte din campania electorală”. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că în ultimele 6 luni au venit 
cam 7 oameni de afaceri din Italia, Israel, Spania, Irlanda care doresc să 
investească. „Fiind aşa o dorinţă, am zis că ar fi păcat să nu sprijinim această 
iniţiativă. Am avut o discuţie cu nişte oameni de afaceri din Verona, pe care îi 
cunoaşte şi domnul consilier Sorin Dumitru Cazan care şi-au manifestat 
deschiderea de a veni şi investi. Ei au fost primii şi de atunci au mai venit încă 6 
sau 7”. 

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

 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului privind 
procedura înregistrării şi radierii vehiculelor nesupuse înmatriculării – avizul 
comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş afirmă că la actele necesare pentru 
înmatricularea vehiculelor nu a văzut dovada achitării taxelor locale şi nici nu se 
spune nimic despre taxele percepute pentru înmatricularea acestor vehicule. 

Dl. director Remus Grăjdeanu afirmă că sunt aceleaşi, care au fost şi 
înainte. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că acest regulament se 
completează cu actele în vigoare. „Acest regulament se completează cu hotărâri 
de consiliu local care au promovat regulamente aflate în vigoare”. 

Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş propune, ca amendament, ca la art. 1 
din regulament, pentru vehiculele enumerate cu excepţia mopedelor şi 
vehiculelor de tracţiune animală să se solicite şi fotografii ale acestora, pentru a 
uşura identificarea acestora. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - cu amendamentul 
domnului consilier Gabriel-Cristian Farcaş - a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 
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 La punctul 10) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 151 din 
15.11.2007 privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de Autorizare, parte 
componentă a Compartimentului Transport Public Local – 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 11) de pe ordinea de zi – aprobarea unui Proiect Tehnic – 
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil cu 
următoarele amendamente: 
 la articolul 1 se elimină: „conform anexei la prezenta hotărâre”; 
 se introduce un nou articol 2 care va avea următorul conţinut: 
 „Se aprobă Protocolul privind realizarea proiectului „Modernizare Artera 
Roman Est, Strada Cucutei – DJ207A – Strada Plopilor – DN2, Municipiul 
Roman, Judeţul Neamţ”. 
 articolele 2 şi 3 devin articolele 3 şi 4. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - cu amendamentul 

comisiei de urbanism şi administrarea teritoriului - a fost aprobat în unanimitate 
de voturi.  

 

 Punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 
administrare şi funcţionare a cimitirelor aparţinând Municipiului Roman şi a 
tarifelor pentru concesionare, servicii şi taxe funerare în Cimitirul Eternitatea 
din Municipiul Roman – a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
 

 La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării H.C.L. nr. 16 
din 29.01.2009 – 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 14) de pe ordinea de zi – aprobarea unei cofinanţări – avizul 
comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 

 Dl. consilier Valerian Anghel solicită informaţii suplimentare referitoare 
la proiectul de hotărâre. 
 Dl. director Damian Leonid Benone afirmă că prin acest proiect se doreşte 
a se veni în sprijinul elevilor din municipiul Roman pentru a diminua abandonul 
şcoloar, pentru a face accesul grupurilor defavorizate la educaţie mult mai bine. 
„Avem nevoie de programe de formare a formatorilor, a cadrelor didactice. Ne 
propunem un grup de 80 de persoane, care să capete competenţă în ceea ce 
priveşte lucrul cu copiii cu nevoi speciale, cu grupurile defavorizate. Lipsa de 
educaţie îi face pe aceşti copii să nu fie integraţi în societate, să nu poată 
socializa. Cofinanţarea este bine venită din partea dumneavoastră. Folosindu-ne 
de acest proiect în această vară, ne-a fost uşor să mai introducem un proiect în 
dezvoltare. În viitorul apropiat dorim să putem furniza bune practici pentru 
celelalte şcoli din învăţământul public, pentru a preveni, pentru a diminua 
abandonul şcolar şi pentru a asigura succes şcolar tuturor copiilor”.  
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 Dl. preşedinte de şedinţă Sorin Dumitru Cazan îl felicită pe domnul 
director pentru acest proiect. 
 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 
din bugetul local. Cele 5 puncte au fost avizate de comisia pentru buget-finaţe, 
de comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi de comisia 
juridică şi votate de plenul consiliului local după cum urmează: 
 pct. 1 - 1.000 lei în vederea sprijinirii deplasării şi participării unui număr 

de 10 elevi de la Colegiul Naţional „Roman-Vodă” la tabăra arheologică 
„IBIDA” judeţul Tulcea – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 pct. 2 - 300.000 lei în vederea sprijinirii desfăşurării programului de 
pregătire în cantonamente precum şi a participării în condiţii bune în turul 
campionatului 2009-2010, al echipei de fotbal Sport Club Municipal – 
Petrotub Roman – avizat favorabil. 

 Dl. consilier Valentin Dănăilă îl roagă pe domnul consilier Maricel 
Benchea ca aceşti bani să fie cheltuiţi cât se poate de eficient şi declară că se 
aşteaptă şi rezultate. 
 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan afirmă că ar fi dorit un program mai 
consistent al turului şi un obiectiv al echipei. „E simplu să aprobăm 3 miliarde 
pentru tur şi apoi încă 3 miliarde pentru retur. Această echipă de fotbal are nişte 
acţionari la momentul de faţă. Întrebarea este dacă noi primăria dăm terenul şi 
utilităţile de acolo şi dăm şi 3 miliarde pe tur, şi poate 3 pe retur, acţionarii cât 
dau ? La Mittal Steel nu putem cere pentru că nu apare nicăieri Mittal, apare 
Petrotub. Atâta timp cât denumirea echipei de fotbal nu mai este aceeaşi, este 
mai greu să obţinem finanţare. Întrebarea mea este cu ce fonduri vin acţionarii, 
care este programul turului cu cheltuieli estimative şi care este obiectivul. Sunt 
de acord nu cu 3 miliarde, cu 10 miliarde dar să avem un obiectiv, să intrăm în 
divizia B sau să promovăm. Nu aş vrea ca echipa Sport Club Municipal să 
devină o pepinieră a altor echipe de fotbal din judeţ sau din ţară. Noi pregătim 
jucătorii cu bani de la primărie şi în momentul când au o valoare îi dăm gratis, 
cum i-am mai dat pe la alte echipe. E o sumă destul de mare 3 miliarde pentru 
tur. Noi în anii trecuţi dădeam un miliard şi jumătate pentru tur şi retur. În 
şedinţa următoare să ni se prezinte programul turului, cheltuielile estimative şi 
obiectivul echipei”. 

 Dl. consilier Maricel Benchea afirmă că în luna decembrie s-a hotărât ca 
şi consiliul local să facă parte dintr-o nouă entitate sportivă, respectiv Sport Club 
Municipal Petrotub Roman. „Noi am preluat o activitate sportivă, care putem 
spune că este un fenomen social şi nu putem neglija ceea ce se întâmplă în 
fotbal. Entitatea sportivă este nonprofit. Avem un consiliu director. Din acel 
consiliu director face parte domnul consilier Lucian Ovidiu Micu şi 
subsemnatul. Ştim foarte bine ce am găsit acolo şi ce vrem să facem. Din mers 
am înfiinţat o nouă entitate sportivă şi ca obiectiv în această ediţie de campionat 
ne putem propune foarte multe. Avem o echipă care poate promova în liga a II-
a, dar susţinere financiară pentru liga a II-a nu avem. Sperăm că la sfârşitul 
anului să putem veni în faţa consiliului local şi să spunem că rezultatele care au 
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fost obţinute, au fost obţinute şi cu sprijinul comunităţii locale. Pentru ca 
Arcelor Mittal Steel să participe ca membru fondator ne trebuia o hotărâre de la 
Amstendarm şi nu cred că o obţineam într-un timp relativ scurt. La direcţia 
economică a primăriei se pot verifica toate cheltuielile”. 

 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă mai finanţează cineva 
echipa.  

 Dl. consilier Maricel Benchea afirmă că se poartă discuţii cu Arcelor 
Mittal şi cu Agrana România. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu completează, afirmând că echipa are 
finanţare şi de la consiliul judeţean. 
 Dl. consilier Maricel Benchea afirmă că cei din consiliul judeţean au 
aprobat începând de anul trecut, pentru FC Laminorul finanţare de 10.000 lei pe 
lună, care s-a tranferat la noua entitate sportivă, pâna la 1 ianuarie 2010. Ca şi 
cheltuieli estimative, pentru tur ar fi 4,5 miliarde cu cheltuieli minime. Ca 
obiectiv, se poate promova, dar nu sunt posibilităţi financiare.” 

 Dl. consilier George-Alexandru Bălan afirmă că în comisie, domnul 
consilier Maricel Benchea a prezentat bugetul echipei, buget care la momentul 
acesta încă mai are nevoie de finanţare. „El este pe minus. Cu aceşti 3 miliarde 
şi cu ce dă consiliul judeţean, tot nu ajung banii pentru că sunt costuri mari. Ca 
şi obiectiv, ne-a promis în comisie primele 5 locuri. Dar ne-a spus, dacă 
promovăm vă asumaţi responsabilitatea de a susţine echipa în liga a II-a ? Dacă 
această echipă de fotbal ne face surpriza şi promovează la anul în liga a II-a, ce 
facem atunci ? Cum o susţinem ?” 
 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan afirmă că se vor căuta sponsori. 

 Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu afirmă că în condiţiile în care se 
propune promovarea în liga a II-a, cheltuielile vor fi mai mari, dar trebuie să se 
ţină cont de faptul că în liga a II-a sunt meciuri televizate. „Vor veni nişte bani şi 
din dreptul de televizare a acestor meciuri. Mai mult decât atât, va creşte cota 
jucătorilor noştri, vom putea să îi vindem pe nişte preţuri mai mari. Deci avem 
modalităţi de a ne putea finanţa.”  
 pct. 2 - 300.000 lei în vederea sprijinirii desfăşurării programului de 

pregătire în cantonamente precum şi a participării în condiţii bune în turul 
campionatului 2009-2010, al echipei de fotbal Sport Club Municipal – 
Petrotub Roman – aprobat cu 19 voturi „pentru” şi 2 „abţineri” (dl. Sorin 
Dumitru Cazan şi d-na Daniela Gabriela Suman).  

 pct. 3 - 7.500 lei în vederea sprijinirii finalizării lucrărilor la construcţia 
bisericii precum şi în vederea oficierii ceremoniei religioase de sfinţire a 
Bisericii „Sf. Vasile cel Mare” din Roman – avizat favorabil cu 
amendamentul ca suma alocată să fie de 4.000 lei de către comisia pentru 
buget-finanţe şi de comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ, 
tineret şi sport. Comisia juridică a avizat favorabil pentru suma iniţială.   

 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan propune suma de 15.000 lei. 
„Cheltuielile care urmează a fi făcute sunt în jur de 4 miliarde. Cred că 15.000 
lei nu este o sumă mare. Este o biserică care a fost ridicată de jos de către 
preotul Antoci. Pentru el este un merit iar pentru noi, consiliu local, este o sumă 
mică”. 
 Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că în comisie a fost prezent domnul 
director economic Mihai Plaii care a făcut cunoscut faptul că mai sunt 600 de 
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milioane până la sfârşitul anului. „Dacă până la sfârşitul anului, noi - consiliul 
local, dacă vom mai avea vreo problemă, vom apela la sponsori”.  

 Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş îl întreabă pe domnul preşedinte 
Sorin Dumitru Cazan ce considerent a luat în calcul când a propus suma de 
15.000 lei   
 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan afirmă că a luat în calcul cheltuielile 
care vor fi de acum încolo la biserică. 

 Preotul Ion Antoci afirmă că acolo nu s-a construit o biserică, ci un 
aşezământ bisericesc social-filantropic. „La demisol am amenajat o asociaţie 
care funcţionează de câţiva ani. Nu am făcut-o publică şi nu am cerut 
colaborare. Acest aşezământ aduce aminte de „Vasiliada” lui Vasile cel Mare 
din secolul IV, unde deja am amenajat o bucătărie funcţională mare de aproape 
30 m.p., o sală de mese unde încap aproape 100 de persoane, o bibliotecă civilă 
primită, donaţie de la scriitorul Anghel Laurian (peste 1.000 de volume), fântână 
lângă biserică, deci am toate condiţiile de funcţionare ale unei cantine sociale, 
precum şi acreditarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru această 
funcţionare. Toate acestea s-au putut realiza datorită oamenilor din Roman. În 
afara oamenilor din Roman m-au ajutat şi oameni din afară, italieni de ai noştri 
care îi vedeţi în concediu, de la patriarhie, de la asociaţia „Vasiliada” de unde de 
aproape 10 ani primesc medicamente, pe care le distribui la săraci, la Casa de 
Pensii Roman şi în spital. Până în prezent am cheltuit peste un milion de lei dar 
am şi realizat ceva. Ca datorii mai am 100.000 lei de achitat, iar pentru 
următoarele operaţiuni de finalizare ar fi încălzirea din biserică, schela pentru 
pictură şi apoi pictura. În total cam 4 miliarde. Aş vrea să mai precizez că 
datorită eforturilor medicilor am ajuns anul acesta să fim primul oraş în care nu 
se mai face avort. Împreună cu domnul Damian Leonid Benone, am creionat un 
program în parteneriat cu Primăria pentru a transforma Romanul într-un oraş 
fără cerşetori”. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că prin demersul pe care 
l-a făcut împreună cu domnul deputat Marius Neculai, la Ministerul Culturii, la 
Secretariatul de Stat pentru Culte, a reuşit să obţină în acest an o finanţare pentru 
Biserica Sfântul Vasile cel Mare de aproape 1 miliard. „Pe acest demers a primit 
şi Episcopia bani în acest an.” 
 pct. 3 - 4.000 lei în vederea sprijinirii finalizării lucrărilor la construcţia 

bisericii precum şi în vederea oficierii ceremoniei religioase de sfinţire a 
Bisericii „Sf. Vasile cel Mare” din Roman – varianta comisiei – aprobat 
cu 15 voturi „pentru” şi 6 „abţineri” ( ... ). 

 pct. 4 - 7.500 lei în vederea sprijinirii realizării manifestărilor cultural 
religioase cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la zidirea Bisericii 
Armeneşti, precum şi efectuarea unor lucrări de reabilitare a Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului” din Roman – avizat favorabil cu 
amendamentul ca suma alocată să fie de 5.000 lei de către comisia pentru 
buget-finanţe şi de comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ, 
tineret şi sport. Comisia juridică a avizat favorabil pentru suma iniţială. 

 Dl. consilier Valentin Dănăilă menţionează că nu este vorba numai despre 
manifestări religioase, ci şi de efectuarea unor lucrări de reabilitare. 
 pct. 4 - 5.000 lei în vederea sprijinirii realizării manifestărilor cultural 

religioase cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la zidirea Bisericii 
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Armeneşti, precum şi efectuarea unor lucrări de reabilitare a Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului” din Roman – varianta comisiei – aprobat 
cu 20 voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. Sorin Dumitru Cazan). 

 pct. 5 - 30.000 lei în vederea sprijinirii unei părţi din cheltuielile 
manifestărilor ce vor avea loc, prilejuite de festivităţile de proclamare a 
hotărârii sinodale de ridicare a eparhiei „Episcopiei Romanului” la rang 
de arhiepiscopie, organizate în zilele de 12 – 13 septembrie 2009, prilej cu 
care vor fi aduse moaştele Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi – avizat 
favorabil cu amendamentul ca suma alocată să fie de 18.000 lei de către 
comisia pentru buget-finanţe şi de comisia pentru cultură, culte, sănătate, 
învăţământ, tineret şi sport. Comisia juridică a avizat favorabil pentru 
suma iniţială. 

 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan afirmă că suma de 30.000 lei este de 
bun simţ, având în vedere că la această manifestare se vor cheltui în jur de 4 
miliarde. „Această manifestare ridică episcopia la rang de arhiepiscopie. Astfel 
de manifestări se întâmplă după părerea mea la 200 - 300 de ani. Pentru noi 
romaşcanii, să avem Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului la Roman este o 
bucurie”. 
 Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor afirmă că acest moment rămâne în istorie 
pentru Roman. „Este un moment istoric şi suntem părtaşi la acest moment 
istoric. Ar fi păcat să nu ajutăm la buna desfăşurare a acestui eveniment, la care 
vor participa oameni importanţi”. 

 Dl. consilier Valentin Dănăilă consideră că decizia luată de comisia buget-
finanţe în momentul în care a propus suma de 18.000 lei a fost o decizie 
responsabilă. 
 Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă care a fost suma iniţială cerută de 
episcopie. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu a fost o sumă fixată. 
„Am avut o întâlnire cu Preasfinţitul, ni s-a spus că este vorba despre o lucrare 
foarte mare. Dorinţa lor a fost spre 1 miliard. I-am explicat Preasfinţitului că 
suntem pe sfârşit de an şi se pare că se vede fundul sacului”. 
 Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş declară că este un moment istoric, şi 
în vremurile acestea grele de criză lumea ar trebui să se îndrepte spre religie şi 
biserică. „Prefer să facem economie la spectacolele de Crăciun şi să aprobăm 
suma de 30.000 lei”. 

 Dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan precizează că se poate face economie 
şi la spectacolul Festivalul Berii. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că se află în discuţii cu o 
firmă care organizează astfel de evenimente. „Suntem în faza finală a 
negocierilor în mod direct şi nu va mai fi nevoie să trecem prin consiliul local cu 
nici o hotărâre. Vom merge în parteneriat între acea firmă şi agenţii economici, 
astfel încât primăria în această manifestare să nu pună nici un leu”. 
 pct. 5 - 18.000 lei în vederea sprijinirii unei părţi din cheltuielile 

manifestărilor ce vor avea loc, prilejuite de festivităţile de proclamare a 
hotărârii sinodale de ridicare a eparhiei „Episcopiei Romanului” la rang 
de arhiepiscopie, organizate în zilele de 12 – 13 septembrie 2009, prilej cu 
care vor fi aduse moaştele Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi – 
varianta comisiei – aprobat cu 11 voturi „pentru” şi 10 „abţineri” (...). 
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 Preotul Dan Alexandru Antoci afirmă că datorită vremurilor grele pe care 
le traversăm, este nevoie de sprijinul consiliului local. „Episcopia Romanului îşi 
va schimba titulatura în Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului. Sediul acestei 
Arhiepiscopii va fi Roman şi toate manifestările prilejuite de acest eveniment 
vor avea loc numai la Roman. Pe lângă cei circa 20 de ierarhi ai Sfântului Sinod, 
împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, aşteptăm oficialităţile statului 
şi un număr mare de credincioşi care vor veni să se închine la Moaştele 
Sfântului Teodosie de la Brad. Va fi un eveniment cu o amplă relatare în presă, 
este vorba despre o mediatizare a oraşului Roman în presă şi am fi dorit un 
sprijin din partea consiliului local”. 
 Preotul Dan Alexandru Antoci prezintă domnilor consilieri programul 
manifestărilor ce vor avea loc. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu îi mulţumeşte părintelui pentru 
precizările făcute şi menţionează faptul că votul s-a produs şi potrivit 
regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local nu se mai poate 
relua. Ar fi bine dacă aţi putea înmâna domnilor consilier programul. Vă propun 
ca într-o şedinţă extraordinară să discutăm din nou acest punct.” 

 

La punctul 16) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 
2009 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu menţiunea de a se 
cuprinde în anexa la hotărâre şi sumele aprobate la proiectul anterior. Avizul 
comisiei juridice a fost favorabil.   
 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu menţiunea de mai sus 
- a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea propunerilor de „Criterii 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Roman” 
şi modificarea H.C.L. nr. 118/2009 – avizul comisiei pentru administraţie 
publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 
 Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu întreabă ce se întâmplă cu cei care au 
depus dosarul şi pe parcurs au intervenit modificări în ceea ce priveşte venitul. 
„Ce se întâmplă din punct de vedere al acestor criterii, în ce măsură îi 
afectează”? 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că dacă până la momentul 
adoptării acestor criterii s-a semnat contractul nu mai contează”. 
 Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu întreabă despre ce contract este vorba. 
 Dl. viceprimar Constantin Ghica afirmă că este vorba despre contractul de 
închiriere sau de repartiţie. 

 Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu declară că se referă la cei care sunt pe 
lista de aşteptare. 

 Dl. viceprimar Constantin Ghica precizează că lista de aşteptare se reface 
anual luându-se în calcul condiţiile care le avea în momentul depunerii cererii. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că s-a purtat o corespondenţă, 
s-au purtat discuţii cu cei aflaţi pe listă. “Au fost puşi să îşi actualizeze dosarul 
tocmai pentru a nu exista discuţii. Cu aceste criterii intrăm în evaluare, facem 
clasamentul, îl punem pe site, pentru a nu fi discuţii”. 
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 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 18) de pe ordinea de zi – trecerea unor imobile – locuinţe 
A.N.L. din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al 
statului – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 
favorabil. Avizul comisei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 19) de pe ordinea de zi – d-na consilier Daniela Gabriela 
Suman prezintă raportul privind vizita reprezentanţilor Consiliului local şi cei ai 
Primăriei Roman în oraşul Tielt Belgia. 

 
 Diverse: 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaiei informează Compartimentul Investiţii, 
ţinând cont de faptul că strada Smirodava a fost reamenajată, cu privire la faptul 
că  locurile de parcare sunt o problemă pe această stradă. „Între blocul 4 de pe 
str. Ecaterina Teodoroiu şi blocul 23 de pe str. Smirodava este o suprafaţă de 
teren de circa 2.000 m.p. cu acces dinspre Piaţa Mică şi de pe str. Smirodava. 
Mă gândesc, poate pe viitor, să se ia în discuţie amenajarea unei parcări pentru a 
descongestiona această stradă”. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că pentru anul acesta şi anul 
viitor este un program de construire a 11 parcări. „În momentul acesta suntem 
aproape de finalizarea a 100 de locuri de parcare, care vor fi scoase la 
concesiune. Vis-a-vis de ce spuneaţi dumneavoastră de acea suprafaţă de teren, 
trebuie mers la faţa locului, văzut şi analizat. Să nu fie terenul revendicat. Să nu 
fie spaţiu verde care este deja inventariat. Va merge cineva de la Direcţia 
Transport să vadă care este situaţia acolo”.  
 Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş consideră că odată cu începerea 
şcolii ar trebui avut în vedere şi montarea unor limitatoare de viteză acolo unde 
au fost, mai ales în zona şcolilor. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că s-a început montarea 
indicatoarelor de viteză. „Venim cu limitatoare care se vor monta pe asfalt. 
Acestea au fost deja achiziţionate şi de saptămâna viitoare se vor monta”. 
 Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că cetăţenii din Municipiul Roman 
au constat faptul că de câteva luni de zile nu mai pot face nici o tranzacţie 
imobiliară cu privire la terenuri. „În extravilan nu se mai măsoară, nu se mai 
vinde, nu se mai cumpără. Este o problemă care ţine de aparatul primăriei. 
Domnule primar, cu rugămintea noastră, daţi-ne un termen, când, din ce 
moment, se pot prezenta la oficiile de cadastru să poată vinde şi cumpăra 
terenuri”. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că a avut loc la începutul 
săpămânii o şedinţă de comisie de fond funciar unde au avut loc discuţii clare, 
tranşante, pe această problemă. „Există în foarte multe parcelele suprafeţe de 
teren pe care au fost eliberate două sau chiar trei titluri de proprietate. Avem 
parcele care conform titlurilor de proprietate însumate, aproape depăşesc cu 
peste 50% suprafaţa existentă. Am dat dispoziţie să se lucreze cât mai rapid 
pentru adunarea tuturor acestor titluri. Avem adunate peste 95% din titlurile de 
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proprietate din zona Roman. Pentru cetăţenii din alte comune avem adunate 
până în 50%. Am dat ca termen 15 zile pentru adunarea tuturor acestor titluri. 
Titlurile de proprietate care au fost intabulate, înscrise în circuitul civil, nu mai 
pot fi modificate decât prin sentinţă judecătorească. Vom veni şi vom propune 
aparatului prefecturii care este abilitat să modifice, să elibereze şi să anuleze 
asemenea titluri, pentru a le da mai departe către instanţa judecătorească acolo 
unde avem probleme. Vom căuta să lucrăm secvenţial şi probabil la sfârşitul 
lunii septembrie, vom putea da drumul la măcar o parte din terenurile care nu 
sunt supuse acestor probleme. Din păcate este totuşi o lucrare de durată. Voi 
urmări în mod direct această problemă pentru a grăbi demersurile”. 
 Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu afirmă că sunt ceva probleme cu 
canalizarea pe strada Anton Pann, blocurile 35 şi 36. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că va lua legătura cu cei de la 
Direcţia Tehnică pentru a monitoriza situaţia. 

 
 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă 

               Consilier,                                                         Secretar, 
      Sorin Dumitru CAZAN                              Jurist Gheorghe CARNARIU 
 
 


