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. 17577 din 12.10.2009

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 12.10.2009, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3288/06.10.2009;
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 şedinţă este dl. Dan Ioan Cărpuşor care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
Dl. preşedinte Dan Ioan Cărpuşor supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din 27.08.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Dan Ioan Cărpuşor supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 07.09.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Dan Ioan Cărpuşor supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 23.09.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi
Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu propune un punct diverse.
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
în
vederea
aplicării
„PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII
MEDIULUI PRIN ÎMPĂDURIREA TERENURILOR AGRICOLE
DEGRADATE” , finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii
prevederilor P.U.G. şi R.L.U. aprobate prin H.C.L. nr. 33/1995 şi
H.C.L. nr. 9/1998;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor terenuri
pentru modernizarea Arterei Roman-Est;
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri
pentru construcţii;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului în afara bugetului
local şi a bugetului local pe anul 2009;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au
acces şi a celor care nu au acces la o locuinţă realizată prin
programul A.N.L.;
7. Proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil;
8. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 154 din
30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreţinerea şi
exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman;
9. Diverse.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea aplicării „PROGRAMULUI DE
ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN ÎMPĂDURIREA
TERENURILOR AGRICOLE DEGRADATE”, 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 cu 20 de
voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S. Cazan).
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea prelungirii valabilităţii
prevederilor P.U.G. şi R.L.U. aprobate prin H.C.L. nr. 33/1995 şi H.C.L. nr.
9/1998 – 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 cu 20 de
voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S. Cazan).
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea achiziţionării unor terenuri
pentru modernizarea Arterei Roman-Est – avizul comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei de buget-finanţe a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de
voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S. Cazan).
La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri
pentru construcţii. Cele 7 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 – Ecaterina Teodoroiu, 4A/3 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de
voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S. Cazan);
 pct. 2 – Bd. Roman Muşat, 40/1 (fost Rahovei, 2/1) – avizat favorabil –
aprobat cu 20 de voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S. Cazan);
 pct. 3 – Sucedava, 5/54 – avizat favorabil cu amendamentul: 10,50 m.p. în
loc de 28,50 m.p. întrucât terenul este parţial spaţiu verde;
 pct. 3 – Sucedava, 5/54 – varianta comisiilor – aprobat cu 20 voturi
„pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S. Cazan);
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 pct. 4 – Ştefan cel Mare, bl. 7, parter 1 – avizat nefavorabil (se merge pe
proiect unitar pentru parterul 1) – respins întrucât au fost 21 de „abţineri”;
 pct. 5 – Ştefan cel Mare, bl. 10, parter 2 – avizat favorabil – aprobat cu 20
de voturi „pentru” şi 1„abţinere” (dl. S. Cazan);
 pct. 6 – Bd. Roman Muşat, bl. 48/51 (fost Rahovei, 8/51) – avizat
favorabil cu amendamentul: 25,00 m.p. în loc de 29,00 m.p.;
D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe precizează că acolo este o platformă
betonată, iar intrarea se va face pe aleea de acces la intrarea în scară. „S-a
diminuat pentru că îi trebuie şi trotuar”.
 pct. 6 – Bd. Roman Muşat, bl. 48/51 (fost Rahovei, 8/51) – varianta
comisiilior – aprobat cu 19 voturi „pentru” şi 2 „abţinere” (dl. S. Cazan,
dl. E. Păuleţ);
 pct. 7 – Ştefan cel Mare bl. 15, parter 2 – avizat favorabil;
Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş întreabă dacă s-a avut în vedere ca
acel generator să nu afecteze fonic vecinii.
D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe precizează că generatorul va fi
amplasat lângă scara exterioară (spirală) sub pasarela de la parterul 1. „Este sub
o cale de acces”.
Dl. consilier George-Alexandru Bălan declară că ar trebui să i se
recomande firmei ca acest generator să fie mascat ambiental de o construcţie, de
o jardinieră, astfel încât să se şi încadreze arhitectural în zonă.
 pct. 7 – Ştefan cel Mare bl. 15, parter 2 – aprobat cu 21 de voturi
„pentru”;
La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului în afara bugetului
local şi a bugetului local pe anul 2009 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a
fost favorabil cu menţiunea de a se rectifica eroarea materială din expunerea de
motive, respectiv suma este 742.000 lei. Avizul comisiei juridice a fost
favorabil.
Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu afirmă că în anumite locuri la capitolul
regularizări s-au făcut economii. „Apar şi nişte plusuri. Ne-aţi putea explica de
ce ?”
Dl. director economic Mihai Plaii explică faptul că economiile provin de
la capitolul 67 – „Zone şi spaţii verzi”, deoarece foarte multe plăţi s-au făcut la
capitolul 70 – „Gospodărire comunală”. „Apar depăşiri la capitolul 70, unde am
suplimentat şi la capitolul 51. Economii apar numai la capitolul 67”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de
voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S. Cazan).
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea listei solicitanţilor care au
acces şi a celor care nu au acces la o locuinţă realizată prin programul A.N.L. –
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 20 de
voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S. Cazan).
Punctul 7) de pe ordinea de zi – administrarea unui imobil –a fost retas de
pe ordinea de zi de către iniţiator.
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La punctul 8) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 154 din
30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea
locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman – avizul comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei
juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş declară că acest proiect este unul
destul de important pentru populaţia Municipiului Roman şi este copiat de pe
site-ul primăriei Piatra Neamţ.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că acest caiet de sarcini este
extras literă cu literă din regulamentul care a fost aprobat în consiliul local.
Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş menţionează că ar dori să facă un
amendament, având în vedere că în jurul anumitor blocuri s-a realizat un număr
redus de locuri de parcare. „În momentul în care scoatem acele locuri de parcare
la licitaţie, normal că preţul va fi foarte mare. Va avea loc de parcare doar cel
care îşi va permite, iar cei din Roman sunt foarte puţini. Ceilalţi nu vor respecta
dreptul celui care plăteşte. Propun ca preţul de pornire la licitaţie să fie de 50
lei/loc/an”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că preţul este prevăzute în
regulamentul aprobat.
Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş afirmă că se va modifica
regulamentul.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că proiectul de hotărâre se
referă la aprobarea caietului de sarcini nu la modificarea regulamentului.
Dl. consilier George Lazăr afirmă că acel proiect de hotărâre cu privire
regulament a fost votat, iar în cadrul acestui proiect de hotărâre nu se poate
modifica cealaltă hotărâre de consiliu local.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - forma iniţială - a fost
aprobat cu 20 de voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S. Cazan).
DIVERSE
Dl. consilier George Lazăr afirmă că la ultimul meci al echipei municipale
de handbal Roman, televiziunile locale, mai puţin una din televiziunile judeţene,
au fost excluse din sala de desfăşurare a competiţiei. „Ne puteţi da lămuriri din
ce motiv ?”
Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizează că Federaţia Română de
Handbal, la care este afiliat şi clubul nostru, are un contract semnat cu Digi
Sport, un contract de exclusivitate, pentru transmiterea în direct a meciurilor din
Liga I feminin şi masculin. „În momentul în care această televiziune transmite în
direct de la Roman, celelalte televiziuni nu au acces. Repet, este vorba despre
transmisiuni în direct”.
Dl. consilier George Lazăr întreabă dacă noi, ca şi echipă locală, suntem
remuneraţi ?”
Dl. secretar Gheorghe Carnariu declară că la sfârşitul campionatului,
fiecare echipă din Liga naţională primeşte o cotă parte din încasări, în funcţie de
locul ocupat în clasament. „Această firmă de televiziune achită în locul
cluburilor suma de 5.500 de euro pentru firma InfoSport care trimite în 24 de ore
înregistrările tuturor meciurilor etapei.
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Dl. consilier George Lazăr întrabă dacă pentru înregistrări televiziunile
locale vor avea acces.
Dl. secretar Gheorghe Carnariu afirmă că vor avea acces.
Dl. preşedinte Dan Ioan Cărpuşor declară că a avut loc un abuz grosolan
al Poliţiei Comunitare. „Este inadmisibil ca reprezentanţii unei televiziuni să fie
scoşi cu forţa dintr-un spaţiu public. Îl rog pe domnul primar să facă o mică
anchetă şi persoanele de la Poliţia Comunitară care se fac vinovate de modul
cum s-a acţionat să fie sancţionate”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu îşi cere scuze în numele instituţiei şi
promite că va anliza acest incident.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan aduce în discuţie o situaţie a circa 20
de persoane de pe strada Ştefan cel Mare care au fost nevoite să părăsească
locuinţa în care se aflau. „Trebuie ca administraţia locală să ia măsuri pentru ca
acele persoane să nu locuiască în stradă”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că acolo au fost 20 de
persoane. „La două familii li s-a dat repartiţie din prima zi. Mai există o singură
familie căreia i s-au oferit trei posibilităţi şi nu au acceptat niciuna.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că vorbeşte de familia Cârmâz
care are 7 membri.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că această familie deja a
fost cazată.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Dan Ioan Cărpuşor declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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