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Emitent: SECRETAR 
Nr. 9642 din 28.05.2010 

 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28.05.2010, la şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2137/26.05.2010; 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 1200.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 17 consilieri lipsind motivat dl. consilier George-
Alexandru Bălan, dl. consilier Sorin Dumitru Cazan, d-na consilier Lenuţa-Nuşa 
Chiriac şi dl. consilier Lucian Ovidiu Micu. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Constantin Ghica 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 unor documentaţii de urbanism; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

proprietate privată a municipiului Roman; 
3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 32/2010 privind 

darea în folosinţă gratuită Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ 
a unui imobil; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 209/2009 privind 
stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2010; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
sporurilor la salariul de bază pentru angajaţii Direcţiei Poliţiei 
Comunitare Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 
bugetul local; 
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010 
8. Punct diverse (la propunerea domnului Valentin Dănăilă);  

  

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de 
urbanism. Cele 3 puncte au fost avizate de comisia pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului şi de comisia juridică şi votate de plenul consiliului 
local, după cum urmează: 
 pct. 1 – P.U.Z.„MODERNIZARE INTERSECŢIE BD. ROMAN MUŞAT 

– SUCEDAVA – DN 2 ŞI CONSTRUIRE CENTRU DE PROMOVARE 
A TRADIŢIILOR MUŞATINE” – avizul comisiei pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului a fost nefavorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. V. Anghel, dl. 
C. Holban). 

 pct. 2 – P.U.D. „AMENAJARE BAZĂ DEPOZITARE UTILAJE ŞI 
ECHIPAMENTE, ATELIER ŞI SEDIU S.T.T.M. Formaţia Roman, bd. 
Nicolaie Bălcescu, f. nr. – avizul comisiei pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului şi cel al comisiei juridice a fost favorabil – 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 pct. 3 – P.U.D. „EXTINDERE SPAŢIU SERVICII COSMETICE, str. 
Anton Pann, bl. 14, ap. 2” – avizul comisiei pentru urbanism şi 
administrarea teritoriului şi cel al comisiei juridice a fost favorabil – 
aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2) 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 3) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 32/2010, 
privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ a 
unui imobil – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier George Lazăr întreabă cine se va ocupa de utilităţile şi 
susţinerea financiară de acolo. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că Inspectoratul de 
Jandarmi se va ocupa de acestea. „De aceea au şi dorit precizarea unei perioade. 
Ei vor să facă nişte investiţii în acea clădire”.  

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

La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 209/2009 
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2010 – avizul comisiei 
pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Holban consideră că era mult mai bine cu 
menţiunile prevăzute în hotărârea anterioară „Suntem în criză, bugetul local are 
nevoie de bani, să rămână numai licitaţia publică să lăsăm tragerea la sorţi 
deoparte”. 



Page 3 of 6 
 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că acest proiect s-a făcut 
ca urmare a demersurilor făcute de mai mulţi comercianţi din Roman. „Eu v-am 
înaintat dumneavoastră propunerea lor. Dumneavoastră decideţi”.  

Dl. consilier Constantin Holban este de părere că vor ieşi mai multe 
discuţii cu această tragere la sorţi decât cu licitaţia. „Să eliminăm orice fel de 
suspiciune”. 

D-na director Doiniţa Maftei afirmă că acolo este vorba de un număr de 
30 de boxe, 15 pentru societăţi comerciale şi 15 pentru producători. „În fiecare 
an organizam licitaţie. Cele mai bune boxe - 4-5 se licitau, iar restul se închiriau 
cu ziua. Aşa poate îi stimulăm să vină mai mulţi”. 

Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş întreabă câte boxe din cele 30 sunt 
ocupate. 

 D-na director D.A.P.B.O. Doiniţa Maftei menţionează că doar 60%. „Prin 
licitaţie nu se adjudecă nici 30%.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este vorba numai de 
activitatea cu pepeni. 

Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş întreabă de ce nu se pune tarif 
diferenţiat. „Pentru boxele cele mai bune să fie un tarif mai mare”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat  cu 15 voturi 
„pentru” şi 2 abţineri (dl. V. Anghel şi dl. C. Holban). 

 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 
acordare a sporurilor la salariul de bază pentru angajaţii Direcţiei Poliţiei 
Comunitare Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost nefavorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Dl. director Daniel Cazacu precizează că salariile poliţiştilor comunitari 
sunt cuprinse între 531- 620 lei. „La celelalte structuri salariile sunt între 2.500 – 
3.000 lei. Misiunile sunt însă la fel. Nu am avut posibilitatea să fac aceste 
determinări la Institutul Naţional datorită faptului că ne-am mutat sediul. Acest 
spor este legal conform Legii nr. 330/2009”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că deja au început să plece 
salariaţii din cadrul Poliţiei Comunitare. 

Dl. director D.P.C. Daniel Cazacu afirmă că acum mai sunt 70 de oameni 
din 105. 

Dl. consilier George Lazăr precizează că domnul Daniel Cazacu are 
dreptate. „Salariile sunt mici nu doar la Poliţia Comunitară, ci la toate serviciile 
din primărie. La toţi bugetarii. Părerea mea este să se amâne acest proiect până 
după 1 iunie. Să vedem dacă vor scădea salariile cu 25%. Să vedem exact legea 
care se va da în acest sens.”   

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că cei de la Poliţia 
Comunitară lucrează şi noaptea. „Noi orele de noapte nu le plătim. Nu avem 
această posibilitate. Delegaţiile care au venit au zis că la ei Poliţia Comunitară 
nu lucrează noaptea. Pe timp de noapte la ei este jandarmeria, carabinierii. Noi 
nu ne putem descurca. Efectivul poliţiei municipale s-a diminuat foarte mult”. 

Dl. consilier Constantin Holban afirmă că poliţiştii comunitari când au 
fost angajaţi au ştiut care este salariul. „Au venit benevol. Să treacă legea de 
Parlament, să vedem Curtea Constituţională dacă va fi de acord şi după aceea 
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punem în discuţie consiliului local. Acum peste tot este criză, îngheaţă salariile. 
Şi eu sunt nemulţumit că îmi diminuează pensia. Eu zic că mai putem aştepta”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost respins cu 10 voturi 
„pentru” şi 7 abţineri (dl. V. Anghel, dl. C. Holban, dl. E. Păuleţ, d-na D. G. 
Suman, dl. G. Lazăr, dl. V. Dănăilă, dl. M. E. Pericică). 

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 
din bugetul local – cele 3 puncte au fost avizate de comisia pentru buget-finanţe, 
de comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi de comisia 
juridică şi aprobate de plenul Consiliului local, după cum urmează: 
 pct. 1 – 2.000 lei pentru premierea elevilor câştigători ai concursului 

interjudeţean „Viitorii Matematicieni” care are loc la Colegiul Naţional 
„Roman Vodă” – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 2 – 2.000 lei Tenis Club Municipal Roman pentru buna desfăşurare a 
turneului de tenis „Cupa Municipiului Roman” – avizat favorabil 
(comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi comisia 
juridică). Comisia pentru buget-finanţe a avizat favorabil cu 
amendamentul de a se diminua suma de la 2.000 lei la 1.000 lei.  
Dl. consilier Marian Emil Pericică afirmă că dânsul cunoaşte mai 

îndeaproape situaţia. „Îmi pare rău că directorul Clubului nu este acum aici 
pentru că aş fi vrut să îi adresez câteva întrebări. În primul rând voiam să ştiu 
dacă se percepe taxă de participare fiecărui concurent în parte. Din câte cunosc 
anul trecut s-a perceput taxă. Din câte ştiu au fost destul de mari. În ceea ce 
priveşte premiile ştiu pe cineva care anul trecut a câştigat locul I şi a primit un 
premiu de 30 lei. Ori acea persoană este de la Bacău şi nu şi-a scos nici măcar 
cheltuielile cu cazarea, cu combustibilul. Pentru câştigătorul locului I, 30 lei ca 
premiu mi se pare strigător la cer. Nu mai sunt interesaţi din alte judeţe să 
participe la acest concurs şi tocmai din acest motiv aş vrea să ştiu care este 
procedura de acordare a premiilor”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că dumnealui nu cunoaşte 
structura şi modul de desfăşurare a turneului. „Noi am sprijinit cu bani pentru 
diplome, plachete şi arbitraj. Acest turneu este înscris în circuitul federaţiei şi 
atunci trebuie să aibă arbitrii care sunt recunoscuţi de federaţie. În modul de 
organizare a turneului noi primăria nu ne-am băgat, doar am sprijinit”.   

D-na consilier Oana Gianina Afetelor propune ca jumătate din sumă să fie 
alocată pentru premii.  
 pct. 2 – 2.000 lei Tenis Club Municipal Roman pentru buna desfăşurare a 

turneului de tenis „Cupa Municipiului Roman” – respins formă iniţială 
cu 9 voturi „pentru” şi 8 abţineri (dl. V. Anghel, dl. G. C. Farcaş, dl. C. 
Holban, dl. E. Păuleţ, d-na D. G. Suman, dl. G. Lazăr, dl. V. Dănăilă şi dl. 
M. E. Pericică). Urmare a supunerii la vot amendamentul comisiei pentru 
buget-finanţe (1000 lei) a fost respins cu 9 voturi „pentru” şi 8 abţineri 
(...). 

 pct. 3 – 20.000 lei necesari pentru procurarea darurilor şi premierea 
elevilor din clasele primare, câştigători ai concursurilor naţionale şi a 
preşcolarilor, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului – avizat 
favorabil (comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi 
comisia juridică). Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost nefavorabil. 
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 Dl. consilier Valentin Dănăilă consideră că ar trebui înlocuit termenul de 
pachet cu cel de premiu sau cadou. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leorenu precizează că acest termen de pachet a 
fost utilizat şi de către alte municipii, cum este municipiul Deva. „Acesta a 
acordat 3 miliarde de lei vechi pentru pachete pentru copii. Deasemeni,  
municipiul Iaşi a acordat peste 4 miliarde de lei vechi. Pachetul va conţine un 
suc, o ciocolată, un corn, o pungă cu covrigei, bomboane, două portocale, un 
pachet de biscuiţi. Asta pentru preşcolari. Preţul pachetului pe copil ar fi de 7 
lei. Ce poţi să iei de 7 lei ? Pentru copiii mai mari, cei din clasele I-IV, pachetul 
va conţine acelaşi lucru ca la preşcolari şi în plus va avea două caiete, o trusă de 
geometrie, un pix sau un stilou. Suma s-ar ridica în jur de 13-14 lei. Am zis că ar 
fi o nedreptate acum de 1 iunie să nu ţinem cont de preşcolari şi de cei de la 
clasele I-IV şi să nu le dăm nimic”.  

Dl. consilier Valentin Dănăilă are rugămintea ca acolo să apară menţiunea 
ca aceste cadouri sau premii vin din partea consiliului local. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că este de acord cu această 
menţiune. 

Dl. consilier Constantin Holban declară că este de acord cu suma propusă, 
dar pe lângă cele două portocale să fie şi două banane galbene şi două mere 
roşii. 
 pct. 3 – 20.000 lei necesari procurării darurilor şi premierii elevilor din 

clasele primare, câştigători ai concursurilor naţionale şi a preşcolarilor, cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului – aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 
1 abţinere (dl. E. Păuleţ); 

 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 
2010 – 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. 
 
 Diverse 

 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu prezintă pe scurt o informare a 
activităţilor ce au avut loc cu ocazia Zilelor Municipiului Roman, în perioada 
13–22 mai 2010, mulţumind pe această cale Consiliului Local care şi-a dat 
acceptul şi a sprijinit această activitate. Mulţumeşte de asemenea pentru 
colaborare Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, Institului Franciscan din 
Roman, Consiliului Judeţean Neamţ, Şcolii de Muzică Roman, Casei de Cultură 
a Sindicatelor Roman şi Bisericii Adventiste. 

 
 
 
Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că a avut discuţii cu o serie de 

cetăţeni care sunt interesaţi de modul cum sunt cheltuiţi banii lor. „Ţinând cont 
de rezultatele echipei de handbal întreabă ce se va întâmpla cu restul sumei de 
bani alocate pentru calificare ? Ce prime au fost luate de către cei care fac parte 
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din staff-ul de conducere al echipei în acest mandat ? Se vehiculează tot felul de 
sume.” 
  Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că în această săptămână 
au avut loc două întâlniri importante. „O întâlnire cu directorii din primărie prin 
care s-a stabilit anumite principii pentru a lua anumite măsuri anticriză pentru 
perioada următoare la nivel de primărie. Aceste măsuri se vor vedea în şedinţa 
următoare de consiliu local. Am avut o întâlnire şi cu staff-ul echipei de 
handbal. Obiectivul nefiind atins, se impune luarea unor măsuri şi reducerea 
cheltuielilor, atât din punct de vedere salarial cât şi din punct de vedere al 
cheltuielilor materiale. Deja am stabilit anumite criterii pentru ca în consiliul de 
administraţie al clubului să se decidă. Sumele care se vor economisi prin aceste 
măsuri anticriză pe componenta consumabile, cheltuieli materiale vor fi 
prezentate în faţa consiliului local şi împreună vom stabili destinaţia lor, aşa 
cum este legal şi corect”. 
 Dl. consilier Eugen Păuleţ apreciază buna organizare cu ocazia 
desfăşurării activităţilor ce au avut loc de Zilele Municipiului Roman. „Pe ce 
criteriu s-au făcut invitaţiile în seara organizată de consiliul local împreună cu 
primăria ? De ce au participat doar anumite societăţi ?” 
 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în primul rând s-au evitat 
conotaţiile politice, iar în al doilea rând a contat cifra de afaceri. 

Dl. consilier George Lazăr are rugămintea ca lucrările de amenajare a 
parcărilor şi de trasare a marcajelor de circulaţie, respectiv a trecerilor de 
pietoni, să se efectueze noaptea,  ca în alte oraşe sau ca în străinătate. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că salariile oamenilor sunt aşa 
cum sunt. „Dacă îi aduci noaptea trebuie să le dai spor de noapte. Acesta nu 
poate fi acordat. Am rugat să se lucreze cu eficienţă şi cu numărul minim posibil 
de oameni”. 
 
 
 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Constantin Ghica declară închise 
lucrările şedinţei. 

 
 
 
 

       Preşedinte de şedinţă                   
      Consilier,                                                           Secretar, 

    Ing. Constantin Ghica                                    Jurist Gheorghe CARNARIU 


