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Emitent SECRETAR 
Nr. 15959 din 23.09.2009 

 
 

 
PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 23.09.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului 

Local Roman; 
 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3036/18.09.2009; 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 1300.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 15 de consilieri, lipsind motivat dl. consilier Valerian 
Anghel, dl. consilier Sorin Dumitru Cazan, dl. consilier Aurelian Jora, d-na 
consilier Lenuţa Nuşa Chiriac, dl. consilier Eugen Păuleţ şi dl. consilier Cristi 
Nicolaie Avram. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Dan Ioan Cărpuşor 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 modificarea H.C.L. nr. 170 din 27.08.2009, 
privind trecerea unor imobile – locuinţe A.N.L. din domeniul public al 
municipiului Roman în domeniul public al statului; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.08.2008 
privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi 
numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Roman şi serviciilor subordonate descentralizate; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Roman 
la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate, program finanţat de Administraţia 
Fondului pentru Mediu; 

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

5. Proiect de hotărâre privind susţinerea Programului „Biblionet”; 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Criteriilor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul 
Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice privind realizarea obiectivului de investiţii 
„RESTAURAREA ŞI CONSOLIDAREA CLĂDIRII „VILA 
HOGAŞ” – ROMAN, ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII 
POTENŢIALULUI TURISTIC CULTURAL ŞI REGIONAL” a 
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.  

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 170 

din 27.08.2009 privind 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 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 – modificarea H.C.L. nr. 
139/18.08.2008 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de 
funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Roman şi serviciilor subordonate descentralizate – avizul comisiei 
pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş afirmă că ar fi mai bine să se aştepte 
puţin, pentru a se vedea legea pe care Guvernul o pregăteşte şi în care se va 
stabili numărul de funcţionari publici dintr-o primnărie iar apoi să se facă 
promovările. „Atât timp cât în primărie nu se ştie câţi oameni vor rămâne, nu 
ştiu dacă este oportun să facem aceste creşteri de salarii”. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că nu este vorba de 
promovări ci de treceri în treaptă. „Au dat testare exact cum prevede legea. 
Numărul de posturi se păstează, dar pentru că au îndeplinit condiţiile de 
vechime, condiţiile de studii, sunt câteva persoane care beneficiază de ceea ce 
este stipulat în lege în momentul de faţă. Nu se depăşeşte fondul de salarii. Noi 
primăria Roman stăm bine şi nu suntem în postura de a avea unele mişcări în 
cadrul funcţionarilor publici din primărie. Cei care vizează aceste treceri în 
treaptă nu se află în incompatibilitate cu acea lege, a restructurării în instituţiile 
publice.” 

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

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea participării Municipiului 
Roman la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate, program finanţat de Administraţia Fondului 
pentru Mediu – 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. 
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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 ca amendament la proiectul de 
hotărâre creşterea cuantumului de la suma de 5.000 lei la 8.000 lei. 
 Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că tot ce este construit în Roman 
este construit de către bunicii şi părinţii noştri, pensionarii de astăzi. „Cred că 
merită mai mult, ţinând cont de faptul că noi am aprobat sume destul de 
importante pentru biserică sau pentru diferite activităţi sportive. Cred că merită 
şi ei pentru ceea ce au făcut pentru noi o sumă mai mare. Eu aş propune chiar 
10.000 lei  nu 8.000 lei”. 
 Dl consilier Gabriel-Cristian Farcaş face trimitere la şedinţa anterioară, 
când cei de la Episcopie au cerut bani pentru un eveniment important. „Ar trebui 
să fim mai atenţi. La ce sunt folosiţi cei 5.000 lei exact” ? 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că s-au purtat discuţii cu 
cei de la Casa Vârstnicului şi cu toate asociaţiile reprezentative de la nivelul 
municipiului Roman. „Va fi un concurs de şah şi unul de table, iar câştigătorii 
vor fi premiaţi. Va avea loc şi o cină festivă unde vor fi invitate toate asociaţiile 
reprezentative din Roman care au înaintat tabele către primărie. Noi am gândit 
că pentru aceste premii şi cu această seară organizată, cu sprijinul unor agenţi 
economici care ne vor ajuta în această organizare, am propus această sumă. 
Dacă dumneavoastră credeţi că suma poate fi şi mai mare trebuie să ne gândim 
atent de unde până unde mergem, pentru că mai sunt câteva luni până la sfârşitul 
anului şi sumele la dispoziţia consiliului local se diminuează. Cred că cu 7.000 – 
7.500 lei ne-am încadra suficient pentru că mai avem şi sprijnul agenţilor 
economici”. 

Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş afirmă că pentru a aduce un zâmbet 
pe faţa celor 100 de pensionari care vor participa la acea masă suma de  5.000 
lei este prea mare, dar pentru a aduce un zâmbet pe faţa tuturor pensionarilor din 
oraşul Roman suma de 5.000 lei este prea mică. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că 1 octombrie este Ziua 
Internaţională a Persoanelor Vârstnice care se sărbătoreşte atat la Roman cat şi 
în alte oraşe.  
 Dl. consilier Valentin Dănăilă declară că din cele spuse de domnul primar 
reiese că bugetul poate suporta 7.500 – 8.000 lei. „Deci se poate merge pe suma 
de 8.000 lei propusă de colegul meu”. 
 Dl. consilier Leonard Achiriloaiei precizează că în comisie s-a analizat 
varianta propusă de domnul primar. „Am considerat că discuţiile avute de 
domnul primar la nivelul organizaţiei de pensionari şi experienţa anilor anteriori 
au justificat această sumă. Noi am dat acordul de principiu, dar dacă suma poate 
ajunge la 8.000 lei să nu ajungem în imposibilitatea ca sumele la dispoziţia 
consiliului local să fie diminuate. Eu aş propune, dacă se poate, să ajungem până 
la 7.000 lei”. 
 Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş consideră că s-a făcut un buget dacă 
s-a cerut 5.000 lei pentru a se acoperi anumite cheltuieli. „Eu zic să mergem pe 
suma cerută, de 5.000 lei, care este şi bugetată, care are în spate nişte costuri, 
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nişte solicitări ale pensionarilor. Propun în continuare alocarea sumei de 5.000 
lei”. 
 Dl. consilier George Lazăr afirmă că împreună cu colegii de partid au 
purtat discuţii cu cei de la Casa Vârstnicului şi cu cei de la asociaţiile de 
pensionari care sunt în Roman, iar din dicuţiile avute s-a înţeles că doleanţa lor 
ar fi undeva mai mare. „Din discuţiile care le-au avut cu primăria s-a ajuns la 
cuantumul de 5.000 lei, dar doleanţa lor ar fi undeva mai mare”. 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu s-au discutat 
cuantumurile cu pensionarii. „Ei au spus cam ce ar dori, noi le organizăm şi 
bugetăm direct. Nu s-a negociat o sumă cu ei. Au spus cam ce ar dori şi noi ne-
am încadrat după ce ne-am sfătuit pe acele activităţi.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că suma nu trebuie 
cheltuită până la ultimul leu. „Să ne încadrăm, să avem de unde bugeta. Trebuie 
să recunosc că şi domnul consilier Dănăilă a subliniat corect. Sunt părinţii, 
bunicii noştri care au contribuit la oraşul nostru, iar majoritatea din ceea ce 
există astăzi le datorăm lor. Putem să le oferim o clipă senină în viaţa lor, cu 
chibzuinţă şi cu maximă aplecare asupra problemei”.  
 Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş solicită ca în mometul în care se 
depăşeşte un anumit număr de persoane să crească şi suma. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că s-a depăşit numărul de 
persoane. 

Dl. consilier George-Alexandru Bălan precizează faptul că în condiţiile în 
care se depăşeşte numărul de 200 de persoane înscrise să se crească şi suma 
proporţional. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - cu amendamentul 
domnului consilier George Lazăr (8.000 lei) - care a fost aprobat cu 11 voturi 
„pentru” şi 4 „abţineri” (dl. G. C. Farcaş, dl. L. O. Micu, dl. G. A. Bălan, dl. D. 
I. Cărpuşor). 

 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – susţinerea Programului „Biblionet” – 
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 în 
unanimitate de voturi. 

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 
2009 – 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea „Criteriilor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Roman – 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. 
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La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei tehnico- 
economice privind realizarea obiectivului de investiţii„RESTAURAREA ŞI 
CONSOLIDAREA CLĂDIRII „VILA HOGAŞ” – ROMAN, ÎN SCOPUL 
VALORIFICĂRII POTENŢIALULUI TURISTIC CULTURAL ŞI 
REGIONAL” a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect – 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. 

 
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Dan Ioan Cărpuşor declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
 
    Preşedinte de şedinţă 

                   Consilier,                                                           Secretar, 
     Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR                          Jurist Gheorghe CARNARIU 
 
 


