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PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 21.10.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului 

Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3414 din 

16.10.2009; 
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 a 18 de consilieri, lipsind motivat dl. consilier Sorin 
Dumitru Cazan, dl. consilier Valentin Dănăilă şi dl. consilier Lucian Pascariu. 

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 aprobarea proiectului „Creşterea 
performanţelor Administraţiei Publice Locale şi a interacţiunii acesteia 
cu cetăţeanul prin implementarea unor soluţii de e-guvernare la nivelul 
municipiului Roman şi a cheltuielilor legate de proiect; 

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului „Creşterea 

performanţelor Administraţiei Publice Locale şi a interacţiunii acesteia cu 
cetăţeanul prin implementarea unor soluţii de e-guvernare la nivelul 
municipiului Roman şi a cheltuielilor legate de proiect – 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. consilier Gabriel-Cristian Farcaş doreşte să ştie când va fi implementat 
acest sistem. 
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că după 6 luni de la 
implementarea proiectului se vor vedea roadele. „Sunt anumiţi paşi care trebuie 
parcurşi, trecerea prin cele trei etape: admisibilitate, eligibilitate şi evaluare 
tehnico-economică”. 

Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş afirmă că sunt deficienţe între 
transferul informaţiilor de la primărie către romaşcani. „Nu ajung toate 
informaţiile, iar site-ul este o etapă din acest proiect. Se pot realiza îmbunătăţiri 
la ceea ce avem cu costuri  mici”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că deja s-a trecut la 
vizualizarea taxelor şi impozitelor în sistem internet. „Lucrurile deja se mişcă 
dar trebuie să le aducem la un nivel profesionist. Deja suntem într-o fază finală 
cu implementarea managementului calităţii în primărie. Pe 15 noiembrie avem 
evaluarea finală. Deja am creat paşi premergători acestui proiect. Cheltuielile pe 
care le facem acum sunt mai mult de natură umană decât de natură financiară.” 

Dl. consilier Eugen Păuleţ afirmă că s-au mai votat şi alte proiecte cu 
cofinanţare. „ Nu riscăm ca pentru vreun proiect pe care noi l-am câştigat să nu 
avem cofinanţarea proprie?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că la nivelul unor unităţi 
administrativ-teritoriale sunt primării care au câştigat proiecte şi nu le pot 
implementa din cauza cofinanţării. „De la începutul anului pe liniile deschise 
atât de POR cât şi pe POS, noi am făcut o structură a cofinanţărilor şi avem 
banii asiguraţi pentru cofinanţări pentru toate proiectele pe care le-am adus în 
faţa dumneavoastră”. 
 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 
 
 


