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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28.12.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului
Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 4108/23.12.2009;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1000.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 14 consilieri lipsind motivat dl. consilier Sorin Dumitru
Cazan, dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor, dl. consilier Valentin Dănăilă, dl.
consilier Neculai Iftimie, dl. consilier George Lazăr, dl. consilier Marian Emil
Pericică şi d-na Daniela Gabriela Suman.
Preşedinte de şedinţă este d-na Lenuţa Nuşa Chiriac care declară deschisă
şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se
modifica ordinea de zi astfel:
- la punctul 2) - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
207/17.12.2009 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman şi a
H.C.L. nr. 209/17.12.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2010 – se adaugă o expunere de motive suplimentară şi anexă;
- se introduce sulpimentar punctul 4) - „Proiect de hotărâre privind
modificarea bugetului local pe anul 2009”;
- se introduce sulpimentar punctul 5) - „Proiect de hotărâre privind
stabilirea destinaţiei unor locuinţe şi stabilirea titularului dreptului de
administrare al acestora”,
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1) Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor proprietate privată a municipiului Roman;
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2) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 207/17.12.2009
privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman şi a H.C.L. nr.
209/17.12.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2010;
3) Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 213/17.12.2009
privind completarea H.C.L. nr. 89/2008 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare;
4) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul
2009;
5) Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unor locuinţe şi
stabilirea titularului dreptului de administrare al acestora;
La punctul 1) 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.
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.
207/17.12.2009 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman şi a
H.C.L. nr. 209/17.12.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2010, împreună cu expunerea de motive suplimentară – avizul comisiei
pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în urma hotărârii de
consiliu local din data de 17.12.2009 s-a stabilit că se va veni cu această
modificare. „Mulţumesc domnilor consilieri şi celor din primărie care s-au
implicat. S-a format o comisie şi s-a verificat în teren. Domnul consilier Lucian
Ioan Pascariu şi domnul consilier Gabriel-Cristian Farcaş s-au deplasat în teren
şi au analizat chiar la faţa locului situaţia reală. Vreau să le mulţumesc pentru
activitate, dar şi pentru obiectivitatea cu care s-a lucrat la această comisie. Am
înţeles că ar mai un punct de vedere cu privire la o stradă şi v-aş ruga să îl
expuneţi, pentru a fi inserat în această hotărâre”.
Dl. consilier Lucian Pascariu propune un amendament: strada Narciselor
până la intersecţia cu Zimbrului să fie zona B, iar de la intersecţia cu str.
Zimbrului până la capăt să fie zona C.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, împreună cu anexa
suplimentară şi cu amendamentul domnului consilier Lucian Pascariu a fost
aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – revocarea H.C.L. nr. 213/17.12.2009
privind completarea H.C.L. nr. 89/2008 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport
şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că a avut loc o
uniformizare a preţurilor la întreg judeţul. „Această uniformizare a preţului la
apă şi canal a însemnat:
- o stagnare a preţului la apă în Roman şi o creştere în alte localităţi ale
judeţului Neamţ,
- o stagnare a preţului la canal în alte localităţi ale judeţului Neamţ şi o
creştere a preţului la canal în Roman,
Aşa cum am promis, în momentul în care se înregistrează cea mai mică ridicare
de preţ, vom veni cu scoaterea apelor pluviale şi de la societăţile comerciale,
pentru a veni în sprijinul lor”.
Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş întreabă dacă această scumpire nu
trebuia aprobată prin consiliu local.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că este atributul
Companiei Judeţeane Apaserv Neamţ.
Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş întreabă dacă se cunosc motivele
pentru care s-a scumpit canalul.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest preţ s-a
uniformizat pe tot judeţul. „Târgu-Neamţ, Piatra-Neamţ şi Bicaz aveau un preţ
la canalizare, iar noi aveam alt preţ. Şi atunci s-a uniformizat acest preţ pe
întreaga companie judeţeană, la preţul cel mai ridicat”.
Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu întreabă cât reprezintă majorarea de preţ
la canalizare.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că s-a uniformizat la 1.90 lei
de la 1.19 lei.
Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş întreabă de când va veni pe facturi
scumpirile la canal.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că această scumpire se va
factura începând cu 1 ianuarie 2010.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul
2009 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil, cu menţiunea de a
se elimina din anexă „suplimentări/diminuări buget local” rămânând numai
„regularizări buget local”, întrucât au fost inserate din eroare (au fost aprobate
şedinţa trecută). Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – stabilirea destinaţiei unor locuinţe şi
stabilirea titularului dreptului de administrare al acestora – avizul comisiei
pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul
comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este vorba despre
parterul blocului de la A.L.O.F.M. din strada Anton Pann. „A fost reabilitat şi a
fost folosit pentru cazuri urgente, aşa cum am făcut şi la Liceul „Vasile Sav”.
Liceul „Vasile Sav” este administrat de ei. La noi, locuinţele sociale le
administrează S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. prin hotărârea de
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consiliu local pe care am aprobat-o, prin atribuţiile stabilite pentru S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Cum toate locuinţele sociale sunt
administrate de MUNICIPAL LOCATO, am zis să dăm şi pentru acest parter
statut de locuinţe sociale şi să le administreze S.C. MUNICIPAL LOCATO
SERV S.A.”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii d-na preşedinte Lenuţa-Nuşa Chiriac
declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Lenuţa-Nuşa CHIRIAC

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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