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Emitent: SECRETAR 
Nr. 427 din 12.01.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 12.01.2010, la şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 39/07.01.2010; 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 1100.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri lipsind motivat dl. consilier Sorin Dumitru 
Cazan, dl. consilier Leonard Achriloaei şi d-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Valentin Dănăilă care declară deschisă 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

 
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se 

suplimenta ordinea de zi cu punctul 4) - „Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contractului privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public 
de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Roman, către S.C. 
„MUNICIPAL LOCATO SERV” S.A. Roman, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat, în scopul 
realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
Judeţul Neamţ”; 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea 
şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 
Neamţ” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea noilor 
investiţii aferente obiectului de investiţii „Extinderea şi modernizarea 
sistemului de canalizare în judeţul Neamţ – Aglomerarea Roman”; 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 
din Studiul de fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţii 
"Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în 
Municipiul Roman". 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului privind delegarea de 
gestiune prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără 
stăpân din Municipiul Roman, către S.C. „Municipal Locato Serv” S.A. 
Roman. 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea unui parteneriat, în scopul 
realizării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Neamţ” – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 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. 

 

     La punctul 2) de pe ordinea de zi – punerea la dispoziţia proiectului 
„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Neamţ” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea noilor 
investiţii aferente obiectului de investiţii „Extinderea şi modernizarea sistemului 
de canalizare în judeţul Neamţ – Aglomerarea Roman” – avizul comisiei pentru 
urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a 
fost favorabil. 
 Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu întreabă când va fi finalizată investiţia.   

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează  că începerea lucrărilor 
urmează să aibă loc în toamna anului 2010 şi va continua tot anul 2011. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu doreşte să ştie dacă după realizarea 
acestor invetiţii, urmează asfaltare şi covor asfaltic, sau acestea sunt incluse în 
proiect.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că tot ceea ce presupune 
reparaţie pe acest proiect, presupune şi aducerea la forma iniţială. 

Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor menţionează faptul că refacerea se va 
face exact pe porţiunea în care se va sparge, nu pe toată şoseaua. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că acest lucru se vede din 
anexă. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu afirmă că sunt anumite străzi care nu au 
asfalt. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acele străzi vor fi aduse 
la starea iniţială, iar din bugetul local se va veni cu lucrări suplimentare. 

Dl. preşedinte de şedinţă Valentin Dănăilă afirmă că o mare parte din 
fonduri vor fi alocate pentru staţia de epurare, staţia de pompare şi canalizare. 
„E normal ca restul lucrărilor, iar eu mă gândesc mai ales la alimentarea cu apă, 
să ţină de primărie. În momentul în care pornesc canalizarea să fie şi alimentarea 
cu apă, pentru că ar fi şi păcat să spargem şi să nu rezolvăm amândouă lucruri”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico - 
economici din Studiul de fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţii 
"Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc 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 în 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea contractului privind 
delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de gestionare a 
câinilor fără stăpân din Municipiul Roman, către S.C. „Municipal Locato Serv” 
S.A. Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul 
comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează faptul că încă de când s-a 
înfiinţat S.C. „Municipal Locato Serv” S.A. Roman a avut cuprins în atribuţiuni 
şi gestionarea acestui serviciu: câinii fără stăpân.  

Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş întreabă care este raportul între 
costurile de până acum şi cele de acum încolo.  

Dl. director Mihai Plaii afirmă că diferenţa este doar de TVA. 
Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş precizează că preţurile propuse sunt 

preţuri de cabinet veterinar. „O deparazitare internă/externă costă 10 lei, o 
castrarea mascul în jur de 60 lei, o castrare femelă în jur de 100 şi ceva lei, la un 
cabinet medical veterinar. De asta am întrebat, lucrează cu contract de cabinet 
veterinar sau îşi angajează ei medic veterinar.” 

Dl. director al S.C. „Municipal Locato Serv” S.A. - Constantin Damaschin 
afirmă că pentru următoarele 2 luni de zile se va lucra cu contract cu un cabinet 
veterinar: 15 milioane/lună cu TVA. „Adăpostul de câini comunitari este foarte 
aglomerat la ora asta deoarece nu am putut opera”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că în momentul de faţă 
este operaţional contractul vechi, iar în această sumă totală se regăsesc şi 
salariile oamenilor, care înainte erau plătite de primărie. 

Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş întreabă ce înseamnă 6 lei – hrană 
câini. 

Dl. director Constantin Damaschin afirmă că în caietul de sarcini este 
specificat de câte ori este alimentat câinele. „După vârstă avem: de 3 ori, de 2 
ori sau o dată pe zi, timp de şapte zile. Dacă după7 zile nu este dat spre adopţie, 
va fi castrat şi apoi elibarat la locul de unde a fost capturat. Suma de 6 lei este 
pentru cele 7 zile”. 

Dl. consilier Lucian Ioan Micu precizează că important este ca cei care 
sunt văzuţi să aibă bulină în ureche, ceea ce înseamnă că au trecut pe la adăpost. 

Dl. preşedinte de şedinţă Valentin Dănăilă cere o estimare a numărului de 
câini fără stăpân. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că au fost în jur de 1.000 de 
câini, iar acum se estimează a fi în jur de 500 de câini. 
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Dl. consilier George-Alexandru Bălan consideră că ar fi bine dacă s-ar 
putea îmbunătăţi verificarea intrărilor în oraş prin montarea de camere video 
suplimentare şi să stea cineva să urmărească acele camere. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că sunt puncte în oraş care 
sunt verificate şi monitorizate. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ propune ca la art. 8 din anexa nr. 1 - obligaţiile 
concesionarului, să se introducă un nou alineat cu următorul cuprins: 

„Să prezinte semestrial plenului Consiliului local al municipiului Roman 
un raport privind activitatea de gestionarea a câinilor fără stăpân din Municipiul 
Roman.”.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui 
consilier Eugen Păuleţ a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 
  Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Valentin Dănăilă declară închise 
lucrările şedinţei. 

 
 
 
    Preşedinte de şedinţă 

                   Consilier,                                                       Secretar, 
       Prof. Valentin DĂNĂILĂ                         Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


