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 PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 15.02.2010, la şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 923/11.02.2010; 
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 17 consilieri lipsind motivat d-na consilier Oana 
Gianina Afetelor, dl. consilier Sorin Dumitru Cazan, dl. consilier Dan Ioan 
Cărpuşor şi dl. consilier Eugen Păuleţ. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Valentin Dănăilă 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 inventarului parţial al terenurilor 
proprietate privată a municipiului Roman;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren în 
administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate – Neamţ; 

3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea 
şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” a 
terenului pentru construcţia / extinderea / reabilitarea noilor investiţii 
aferente acestuia;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 
bugetul local; 
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5. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2009 al Primarului 
municipiului Roman prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu; 

  
          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 – aprobarea trecerii unui teren în 
administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate – Neamţ – avizul comisiei 
pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei 
juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier George-Alexandru Bălan afirmă că în acest moment Oficiu 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară funcţionează la parterul Judecătoriei 
Roman. „Spaţiul în care funcţionează acum este al municipalităţii ? Oficiul de 
Cadastru o să plătească impozit pe teren şi pe clădire”. 

D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe precizează că spaţiul actual este al 
Judecătoriei Roman, iar pentru noul sediu va plăti impozit. 

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

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – punerea la dispoziţia proiectului 
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” a 
terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente 
acestuia – 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 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 Gabriel-Cristian Farcaş întreabă  dacă cei 9.000 lei alocaţi 
reprezintă suma totală a facturii sau reprezintă doar o parte din finanţare, 
întrucât în expunerea de motive se precizează că activitatea serviciilor mobile de 
urgenţă, reanimare şi descarcerare este finanţată de la bugetul de stat, de la 
bugetul autorităţilor publice locale, precum şi din alte surse.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că aceasta reprezintă suma 
totală. „Pe atât am convenit. Toţi aceşti bani merg în partea de echipament”. 

Dl. consilier George-Alexandru Bălan întreabă dacă este vorba doar de 
echipamentul de lucru pentru personalul care va lucra acolo sau este şi pentru 
echipament tehnic”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că este vorba numai de 
echipamentul de lucru. 
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Dl. consilier George-Alexandru Bălan întreabă dacă la SMURD vor lucra 
oameni din municipiul Roman. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că ei au un sistem 
militarizat. „Ei funcţionează sub Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Ei 
repartizeză oamenii, nu le facem noi angajări. Sunt oameni care vin formaţi, au o 
anumită specialitate, au o anumită competenţă paramedicală, tehnică, etc”. 

Dl. preşedinte de şedinţă Valentin Dănăilă afirmă că nici o sumă nu este 
mare pentru o asemenea activitate. „Este într-adevăr un reper al civilizaţiei şi în 
municipiul Roman. Orice efort financiar pe această temă nu e mare”.  

 
La punctul 5) de pe ordinea de zi – dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu 

prezintă raportul de activitate pe anul 2009. 
  
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Valentin Dănăilă declară închise 

lucrările şedinţei. 
 
 
 

       Preşedinte de şedinţă                   
      Consilier,                                                           Secretar, 

   Prof.  Valentin DĂNĂILĂ                              Jurist Gheorghe CARNARIU 
 

 


