MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604,
E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent SECRETAR
Nr. 14.674 din 07.09.2009

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 07.09.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului
Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2873/02.09.2009;
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 a 15 de consilieri, lipsind dl. consilier D. Cărpuşor, d-na
consilier L. Chiriac, dl. consilier G. Farcaş, dl. consilier A. Jora, dl. consilier M.
Pericică şi consilier dl. V. Dănăilă.
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Constantin Ghica care declară
deschisă şedinţa extraordinară 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 studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico – economici şi a realizării proiectului „Îmbunătăţirea
calităţii mediului prin înfiinţarea de parcuri noi în Municipiul Roman”;
2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr.
68 din 14.04.2009;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 167 din 27.08.2009
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul
local;
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare”
al municiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor
comisiei sociale pentru repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate
închirierii.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico – economici şi a realizării proiectului „Îmbunătăţirea
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calităţii mediului prin înfiinţarea de parcuri noi în 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.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru” şi o „abţinere” (dl. S. Cazan).
La punctul 2) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale din
H.C.L. nr. 68 din 14.04.2009 – 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 cu 14 voturi
„pentru” şi o „abţinere” (dl. S. Cazan).
La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 167 din
27.08.2009 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.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru” şi o „abţinere” (dl. S. Cazan).
La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei 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.
Dl. consilier George Lazăr propune pentru sprijinirea organizării
Festivalului tradiţional „SFATTO ROMANO” suma de 1.000 lei.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că este o solicitare din partea
reprezentanţilor Partidei Romilor – Filiala Roman pentru această activitate. „Ei
solicită 20.000 lei. Am propus acest lucru pentru a contribui la festivalul
tradiţional al rromilor, tocmai în ideea că, fiind în perioadă de criză, este foarte
greu”.
Dl. consilier George Lazăr precizează că atunci când a fost vorba de cei
30.000 lei pentru Episcopie a fost întrutotul de acord, deoarece a fost un interes
local, al tuturor cetăţenilor municipiului Roman, dar la sărbătoarea unei etnii din
Roman, nu este interes local, este doar un interes privat.”Dacă tot vor să-şi facă
această manifestare să o susţină din bugetul propriu, nu suntem obligaţi noi, pe
banii romaşcanilor să susţinem astfel de manifestări ale etniei rrome. De asta am
şi făcut această reducere a cuntumului de la 5.000 lei la 1.000 lei. Mai ales că
domnul director economic Mihai Plaii ne-a spus că am ajuns la fundul sacului”.
Dl. consilier George Bălan îl întreabă pe domnul director Mihai Plaii ce
sume s-au alocat în anii trecuţi acestor manifestări.
Dl. director economic Mihai Plaii afirmă că în anii trecuţi s-a alocat între
30 – 40 milioane.
Dl. consilier Leonard Achiriloaiei precizează că şi cei din etnia rromă sunt
cetăţeni ai municipiului Roman. „Să le oferim suma de 1.000 lei mi se pare a fi
în derizoriu. Dacă mai discutăm, găsim o soluţie rezonabilă şi pentru dumnealor
şi pentru bugetul local.”
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Dl. preşedinte Constantin Ghica consideră că ar fi cel mai indicat ca astfel
de manifestări să nu fie făcute pe bani publici, mai ales în această perioadă de
criză.
Dl. consilier Eugen Păuleţ afirmă că precedentul deja a fost creat. „Eu zic
că putem aloca suma de 5.000 lei”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - în formă iniţială - a fost
aprobat cu 11 voturi „pentru” şi 4 „abţineri” (dl. S. Cazan, dl. G. Lazăr, d-na D.
Suman şi dl. C. Ghica).
La punctul 5) de pe ordinea de zi – acordarea unor titluri de „Cetăţean de
Onoare” al municipiului Roman – 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.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că într-o şedinţă de consiliu
judeţean propusese ca Bianca Perie să fie declarată „Cetăţean de Onoare” al
judeţului Neamţ. „Domnul preşedinte de şedinţă al consiliului judeţean a spus că
ar fi normal ca mai întâi să primească titlu de cetăţean de onoare al municipiului
Roman şi apoi al judeţului Neamţ. Au trecut 3, 4 luni de când a fost acea
şedinţă, eu am depus şi un proiect de hotărâre pe această temă dar nu l-a luat
nimeni în seamă. Aş vrea să ne spună domnul primar dacă şi Bianca Perie, care
a făcut cinste municipiului Roman va fi propusă pentru titlul de cetăţean de
onoare”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu a ştie nimic de existenţa
unui astfel de proiect de hotărâre. „Am luat în discuţie această propunere şi
suntem şi noi de acord. Într-adevăr Bianca Perie este campioană, dar la
concursul de juniori. Să aşteptăm să confirme şi la nivel de seniori. Totuşi ca
cetăţean nu vorbim de copil, de adolescent, vorbim de oameni care deja au o
anumită formare din punct de vedere instructiv educativ. Ea este la început şi
sunt convins că va confirma. Dar am zis că este mult mai bine să venim pe o
confirmare dată şi în maturitate nu numai la vârsta copilăriei. Suntem de acord
cu această propunere, este în atenţia noastră pentru a deveni „Cetăţean de
Onoare”.”
Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizează că în Regulamentul de
acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman este stipulat
că persoana trebuie să aibă minim 18 ani.
Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă ce drepturi are un cetăţean care
primeşte titulatura onorifică de „Cetăţean de Onoare”.
Dl. secretar Gheorghe Carnariu afirmă că persoanele declarate cetăţeni de
onoare sunt scutiţi de plata impozitului pe teren şi clădire pentru locuinţa de
domiciliu, precum şi suma de 3.000 lei care se acordă, în mod oficial, odată cu
diploma de cetăţean de onoare.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că domiciliul trebuie să fie pe
raza municipiului Roman
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru” şi o „abţinere” (dl. S. Cazan).
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea structurii pe specialităţi a
membrilor comisiei sociale pentru repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate
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închirierii – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a
fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Eugen Păuleţ propune ca din partea Consiliului Local să fie
câte un reprezentant al fiecărui partid.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că aceasta a şi fost
gândirea, toate formaţiunile vor avea câte un reprezentant.
Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu întreabă când va avea loc nominalizarea
celor 4 reprezentanţi ai consiliului local.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că nominalizarea va fi făcută
prin dispoziţie, dar nu înainte de a consulta partidele.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru” şi o „abţinere” (dl. S. Cazan).
Diverse:
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu informează domnii consilieri cu
privire la faptul că la sfârşitul săptămânii, va avea loc manifestarea de ridicare a
Episcopiei la rang de Arhiepiscopie. „De asemenea, în perioada 10 - 13
septembrie vor fi „Zilele Toamnei”, manifestare care va cuprinde şi Festivalul
berii, într-o locaţie nouă, pe b-dul Roman Muşat, între intersecţia cu b-dul
Republicii şi intersecţia cu str. Mihai Viteazu.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Constantin Ghica declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. Constantin GHICA

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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