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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 22.04.2010, la şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1669/19.04.2010; 
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 18 consilieri lipsind motivat dl. consilier Sorin Dumitru 
Cazan, dl. consilier Valentin Dănăilă şi dl. consilier Eugen Păuleţ. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Gabriel-Cristian Farcaş 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 modificarea H.C.L. nr. 125/18.09.2008 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local şi ai agenţilor 
economici în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 
din Municipiul Roman;  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de administrare 
şi funcţionare a cimitirelor aparţinând Municipiului Roman aprobat prin 
H.C.L. nr. 33/2010;  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008 
privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi 
numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Roman şi serviciilor subordonate descentralizate; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 
proprietate privată a municipiului Roman; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare al 
Comisiei de Evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de 
transport; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în 
cadrul proiectului „MICROHIDROCENTRALA PE RÂUL 
MOLDOVA, MUNICIPIUL ROMAN”.  

  
La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

125/18.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local şi ai 
agenţilor economici în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 
din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, 
învăţământ şi tineret 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 Regulamentului de 
administrare şi funcţionare a cimitirelor aparţinând Municipiului Roman aprobat 
prin H.C.L. nr. 33/2010 – 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 această modificare a 
apărut în urma solicitării Instituţiei Prefectului. „Este vorba despre încadrarea în 
limitele prevăzute de O.G. nr. 2/2001 a unor contravenţii. Propun ca 
amendament ca litera „p” de la articolul 113 să aibă următorul cuprins: 
„parcarea autovehicolelor în incinta cimitirului, cu excepţia autovehicolelor 
aparţinând preoţilor din parohiile municipiului Roman şi a celor aparţinând 
persoanelor cu dizabilităţi.” 

Dl. consilier Vasilică Murăriţa întreabă dacă este vreun motiv anume ca 
preoţii din parohiile municipiului Roman şi persoanele cu dizabilităţi să 
parcheze autovehiculele în incinta cimitirului şi ceilalţi nu.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că a fost o solicitare atât 
a Protopopiatului Romanului cât şi a Arhiepiscopiei Romanului. 

Dl. consilier Valerian Anghel doreşte să ştie de ce nu s-ar putea intra cu 
maşina în cimitir contra unei anumite taxe. „Care este motivul ?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în general, când se intra 
în cimitir, se parca pe spaţiile verzi, pe morminte, etc.  

Dl. consilier Constantin Holban afirmă că la art. 1, pct. „d” – înstrăinarea 
sau valorificarea locurilor de înmormântare, minimul amenzii este de 500 lei. 
„Mi se pare suma prea mare. În O.G. nr. 2/2001 minimul amenzii este de 25 lei. 
Consider că înstrăinarea către o rudă sau cineva apropiat ar putea avea loc cu 
aprobarea domnului primar.”  

Dl. consilier Leonard Achiriloaei declară că preluarea sau concesionarea 
de către o altă persoană poate avea loc. „O persoană din familie poate prelua 
concesiunea”.  

Dl. preşedinte Gabriel-Cristian Farcaş menţionează că dacă există 
aprobarea administratorului nu se încalcă legea. „În momentul în care am 
aprobarea înseamnă că nu încalc legea şi deci nu primesc amendă”.  
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Dl. consilier Leonard Achiriloaei solicită conducerii societăţii Locato să 
aibă în vedere amenajarea altor accese în cimitir, precum şi a câtorva locuri de 
parcare, pentru nu a aglomera zona centrală a cimitirului. 

Dl. consilier Constantin Holban propune ca limita minimă minimă pentru 
cele două contravenţii să fie de 25 de lei conform O.G. nr. 2/2001. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu amendamendul d-lui 
primar Laurenţiu-Dan Leoreanu – a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
139/18.09.2008 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de 
funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Roman şi serviciilor subordonate descentralizate – 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 inventarului parţial al 
terenurilor proprietate privată a municipiului Roman – avizul comisiei pentru 
urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil, cu menţiunea de a se 
îndrepta eroare materială din anexă de la poziţia 1 - zona strand - 18866,00 m.p. 
(în loc de 11812,00 m.p.) şi de la poziţia 2 - zona strand - 1112234,00 m.p. (în 
loc de 1119288,00 m.p.). 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dl. consilier Constantin Holban doreşte să ştie dacă acest proiect nu 

pregăteşte de fapt vânzarea acestor terenuri. 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că inventarierea trebuia 

terminată de mult. „În 20 de ani nu s-a făcut acest lucru. Este inventarierea 
domeniului public şi al domeniului privat a municipiului Roman. Tot ce există 
trebuie prins în registrul de inventar”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu menţiunea îndreptării 
erorii materiale din anexă, a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea Raportului de evaluare al 
Comisiei de Evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public local prin curse regulate unui operator de transport – avizul 
comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu afirmă că este vorba practic de preluarea 
traseului deţinut de Troleibuzul. „Rămân în vigoare subvenţiile care le-am 
aprobat în şedinţele trecute ?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că hotărârea care a fost luată 
este în vigoare în momentul de faţă. 

Dl. preşedinte Gabriel-Cristian Farcaş declară că S.C. Pristyl a preluat şi 
contractul cu salariaţii de la Petrotub care se realizează printr-o cursă specială 
regulată. „Acea cursă specială regulată se suprapune peste cursa locală ? Unde 
se face debarcarea salariaţilor de la Petrotub ?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că nu se va suprapune 
cursa regulată cu cea locală. 
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Dl. director Remus Grăjdeanu precizează că vor fi staţii speciale, 
amenajate cu avizul de la transporturi.”  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că traseul este de la consiliul 
judeţean. 

Dl. preşedinte de şedinţă Gabriel-Cristian Farcaş întreabă dacă cursa 
locală se va face cu aceleaşi maşini. 

Dl. director Remus Grăjdeanu precizează că vor fi altele. „Se va face cu 
maşini mici”. 

Dl. preşedinte de şedinţă Gabriel-Cristian Farcaş întreabă dacă va avea 
doar anumite staţii sau va opri în toate staţiile aprobate în traseu. 

Dl. director Remus Grăjdeanu precizează că va avea staţiile curselor 
speciale. 

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

 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea cheltuielilor ce vor fi 
efectuate în cadrul proiectului „MICROHIDROCENTRALA PE RÂUL 
MOLDOVA, 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. 
 Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu întreabă dacă la acest moment suma de 
5.181.860 lei este deja pusă deoparte pentru acest proiect. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că această sumă nu este pusă 
deoparte. „În momentul de faţă noi am terminat toată partea de evaluare, chiar 
ieri am primit de la I.S.P.H. Bucureşti studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic 
conform ghidului de finanţare de la Ministerul Economiei. Am reuşit să 
încheiem tot ieri contractul cu Apele Române privind terenul. Urmează ca 
proiectul să fie depus până pe data de 30 aprilie la Unitatea de Implementare a 
Proiectelor la Ministerul Economiei, iar ulterior, în funcţie de cum va demara 
acest proiect, vom încerca să punem deoparte această sumă”. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu doreşte să ştie care va fi suma 
economisită prin implementarea acestui proiect. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în primul rând s-ar 
economisi partea de cheltuială cu iluminatul public care se ridică între 25.000 -  
30.000 mii euro/lună, plus parte de agrement, digurile de protecţie pentru 
Roman şi controlul debitului râului Moldova”. 

Dl. consilier Constantin Holban consideră că nu este momentul să se aloce 
1 milion de euro şi chiar peste, întrucât criza aceasta economică şi situaţia 
locuitorilor municipiului nu permite acest lucru. „Suma acum va fi de 52 de 
miliarde, dar consider că se va dubla. Toate investiţiile care s-au făcut până 
acum s-au dublat sau triplat chiar la sfârşit când se trage linie. Consider că aceşti 
bani am putea să îi folosim mult mai bine. Avem o situaţie tragică în asistenţa 
socială, iar drumurile ştiţi cum arată”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în asistenţă socială situaţia 
nu este chiat atât de tragică. „Trebuie mers pe investiţii. În momentul în care pui 
2% şi primeşti 98%, adică peste 5 milioane de euro, eu cred că trebuie să 
gândim progresiv”. 
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Dl. consilier Constantin Holban consideră că aceşti 2% în situaţia actuală 
reprezintă o sumă mare. 

Dl. consilier Marian Emil Pericică doreşte să ştie dacă proiectul mai era 
rentabil dacă nu erau obţinuţi cei 98%.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că fără cei 98% proiectul 
nu era rentabil. „Dacă nu erau fondurile structurale, sigur că era practic 
imposibil”. 

Dl. preşedinte Gabriel-Cristian Farcaş doreşte să ştie câţi bani s-au 
cheltuit până acum. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că s-au cheltuit până acum în 
jur de 1,4 miliarde cu studiu de fezabilitate şi cu proiect tehnic.  

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat  17 voturi 
„pentru” şi 1 abţinere (dl. C. Holban). 

 
Diverse: 
 
Dl. consilier Marian Emil Pericică declară că pe anumite străzi, cum ar fi 

bulevardul Republicii, calitatea lucrării lasă de dorit. 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acolo lucrează un grup 

de trei firme care au licitat împreună. „Există şi diriginte de şantier, există din 
partea Sfatului Înţelepţilor trei persoane care monitorizează lucrările. Sunt locuri 
care permit frezarea şi acolo sigur că lucrarea este una de calitate şi sunt locuri 
care nu permit frezarea.” 

Dl. preşedinte Gabriel-Cristian Farcaş afirmă că în faţa magazinului 
Fidelio, prin reabilitarea trotuarului, s-a realizat o înălţare. „A rămas acel spaţiu 
verde fără iarbă, cu hârtii, cu beton, cu cărămizi. Întrucât acolo este o zonă 
destul de aglomerată, nu ar fi mai bine să-l desfiinţăm de tot şi să facem 
parcare?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că s-a luat în calcul acest 
lucru. „Locaţia este prinsă în programul cu cele 11 părculeţe. Va intra în 
reabilitare în acelaşi timp cu părculeţul de la Casa de Cultură.” 

 
 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Gabriel-Cristian Farcaş declară 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 

       Preşedinte de şedinţă                   
      Consilier,                                                           Secretar, 

  Ing. Gabriel – Cristian FARCAŞ                    Jurist Gheorghe CARNARIU 


