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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 02.08.2010, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2742/29.07.2010; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 11
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 14 consilieri lipsind motivat d-na consilier Oana 

Gianina Afetelor, dl. consilier Leonard Achiriloaei, dl. consilier George-

Alexandru Bălan (şi-a înaintat demisia), dl. consilier Valentin Dănăilă, dl. 

consilier Marian Emil Pericică, dl. consilier Eugen Păuleţ şi d-na consilier 

Daniela Gabriela Suman.  

Preşedinte de şedinţă este dl. Constantin Ghica 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 3) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei şi a noilor valori ale bugetului 

proiectului: „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor 

sociale în municipiul Roman” şi cu punctul 4) – „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării bugetului local pe anul 2010”, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, 

statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi 

serviciilor publice de interes local subordonate; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului variantei de ocolire 

Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei şi a noilor valori ale bugetului proiectului: „Reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor sociale în 

municipiul Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local pe 

anul 2010;  

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea funcţiilor publice, a 

organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi 

serviciilor publice de interes local subordonate – avizul comisiei pentru buget-

finanţe fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie care este numărul de 

copii ce frecventează creşa. „Bănuiesc că este creşă săptămânală şi de zi”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acum a rămas numai 

creşă de zi, nu şi săptămânală, cu un număr de 60 de copii. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie câţi angajaţi erau la 

Compartimentul Unitatea de Implementare. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că este vorba despre o 

unitate nouă. „În cadrul administraţiei publice locale au fost câteva intervenţii 

punctuale, respectiv: Poliţia Comunitară, Evidenţa Informatizată a Persoanei şi 

Biroul de Stare Civilă şi Unitatea de Implementare a Proiectelor. Aici s-a 

intervenit la numărul de persoane.  Nu l-am fixat noi. U.I.P. a lucrat în primărie 

până acum cu 5 persoane. Cele 8 persoane sunt personal contractual şi lucrează 

numai pe perioada desfăşurării implementării  proiectelor. Numărul de persoane 

ni s-a dat în funcţie de numărul proiectelor câştigate. Noi am depus ce proiecte 

avem câştigate cu fonduri europene şi fonduri naţionale şi în raport cu numărul 

proiectelor Guvernul ne-a dat numărul de persoane, de posturi”. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie dacă şi la Serviciul 

public comunitar local de evidenţă informatizată a persoanei numărul de posturi 

a fost stabilit tot conform Ordonanţei Guvernului? 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că şi în acest caz numărul 

a fost fixat tot de ei. 

Dl. consilier Valerian Anghel propune ca toată paza obiectivelor să se 

facă cu firme de pază, iar Poliţia Comunitară să fie folosită pentru linişte şi 

ordine publică”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că propunerea domnului 

consilier Valerian Anghel este de bun simţ. „Problema este să vedem cum ne 

încadrăm în buget”. 

Dl. consilier Valerian Anghel consideră că este mai importantă siguranţa 

cetăţeanului. 

Dl. consilier Lucian Ovidiu Micu întreabă de ce la Bibliotecă sunt trecute 

24 de posturi. 
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D-ra Cristina Panaite - şef secţie Biblioteca municipală menţionează că 6 

din cele 24 posturi sunt vacante. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că cele 6 posturi nu sunt 

ocupate întrucât sunt blocate.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea traseului variantei de 

ocolire Roman – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a 

fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că săptămâna trecută s-a 

deplasat la Roman conducerea Agenţiei Naţionale de Drumuri şi Autostrăzi. „La 

această şedinţă, pe lângă conducerea executivă a acestei agenţii, au participat 

proiectanţii, şefii instituţiilor care deservesc utilităţile în zonă şi şefii 

administraţiilor publice locale care au teritorii în care se vor desfăşura ostilităţile 

acestui proiect. Au fost 3 propuneri. S-a discutat şi analizat, şedinţa durând 

aproape 2 ore, iar în final s-a ales propunerea numărul 1. Teritoriiile pe care se 

va desfăşura sunt toate din administraţiile riverane. Romanul nu vine cu teren 

aici. A fost aleasă pentru că va face parte din segmentul din viitoarea autostradă 

Moldova. Ea este un segment prin care va trece autostra Moldova, care merge 

spre Iaşi-Sculeni şi care va face joncţiunea la Târgu Frumos cu autostrada Iaşi-

Târgu Mureş. Acesta este culoarul 9 cu autostrada Moldova, adică varianta 2A. 

A doua variantă şi a treia vin până la un punct şi apoi au acelaşi traseu. Au fost 

multe discuţii din partea primarilor din zonă, mai ales a celui de la Trifeşti, cu 

privire la regimul terenurilor şi la situaţia terenurilor. S-a ales această variantă 1 

şi pentru că face parte din autostrada Moldova. S-a ales pentru că nu are foarte 

multe sinusuri şi atunci va permite un nivel ridicat de viteză pentru deplasare. În 

al treilea rând s-a ales pentru că are mai puţine monumente de artă (poduri, 

viaducte) care vor trebui incluse în proiect. Această lucrare presupune ca 

terminarea studiului de fezabilitate să fie cam într-un an, un an şi jumătate. 

Debutul acestor lucrări să se facă în prima parte a anului 2012, iar finalizarea în 

2014”. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că este bucuros să aprobe un 

astfel de proiect, dar este circumspect în ceea ce priveşte perioada de începere şi 

de finalizare. 

Dl. consilier Constantin Holban consideră că vor fi pierderi economice 

pentru oraş cu această ocolitoare. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că dacă vom gândi că suntem 

ocoliţi ca oraş datorită ocolitoarei, vom rămâne tot în anii 1990. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei şi a noilor valori ale bugetului proiectului: „Reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor sociale în municipiul 
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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. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că ideea de proiect a fost 

aprobată într-o altă şedinţă a consiliului local. „Acum este vorba doar de 

creşterea TVA-ului de la 19% la 24%.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării 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 cu 13 voturi 

„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan). 

 

 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Constantin Ghica declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

      Preşedinte de şedinţă                   

      Consilier,                                                              Secretar, 

   Ing. Constantin GHICA                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


