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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 07.09.2010, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3121/01.07.2010;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1600.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 16 consilieri şi a domnilor Ilie Boloca şi Viorel Stan ale
căror mandate urmează a se valida.
Lipseşte motivat dl. consilier Valerian Anghel, dl. consilier Sorin Dumitru
Cazan, dl. consilier Vasilică Murăriţa, dl. consilier George-Alexandu Bălan (şi-a
înaintat demisia) şi dl. sconsilier Lucian Ovidiu Micu (şi-a pierdut calitatea de
membru al partidului pe a cărei listă a fost ales).
Preşedinte de şedinţă este dl. Constantin Holban care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din 28.06.2010 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 16.07.2010 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 02.08.2010 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu menţiunea de a se
suplimenta ordinea de zi cu punctul 26) – „Proiect de hotărâre privind
modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local şi ai agenţilor economici în Consiliile de Administraţie”,
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punctul 27) – „Proiect de hotărâre privind constatarea de drept a unui mandat de
consilier (dl. Lucian Ovidiu Micu)” şi punctul 28) – „Proiect de hotărâre privind
validarea unui mandat de consilier (dl. Viorel Stan)”, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui
mandat de consilier (dl. George-Alexandru Bălan);
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (dl. Ilie
Boloca);
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri
pentru construcţii;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv modificat al
Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului
constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA NEAMŢ”;
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local Roman în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea
Comercială “WWE – Roman S.R.L.“;
9. Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării/donaţiei S.C.
Hidroelectrica S.A. Bucureşti către Municipiul Roman, Judeţul
Neamţ, pentru lucrări de refacere a infrastructurii grav afectate de
calamităţi naturale în Judeţul Neamţ, în perioada iunie-august 2010;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici ai investiţiei şi a noilor valori ale bugetului proiectului:
“REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A
MUNICIPIULUI ROMAN – ZONELE SCUAR HOTEL, PIETONAL
ŞTEFAN CEL MARE, CENTRU ISTORIC URBAN ŞTEFAN CEL
MARE, CARTIERELE FAVORIT ŞI CUZA VODĂ”;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici ai investiţiei şi a noilor valori ale bugetului proiectului:
“Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul
Roman”;
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă
locuinţelor A.N.L. din str. Ştefan cel Mare, bl. 15, sc. C, pentru
titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani,
conform art. 8, alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 152/1998/R;
13. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a Lacului
de Agrement din Parcul Municipal Roman;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 84/2010 privind
numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Spitalului
Municipal de Urgenţă Roman;
16. Proiect de hotărâre privind readucerea la starea iniţială a suprafeţelor
afectate în urma lucrărilor executate pentru: branşamente, racorduri,
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reparaţii planificate sau accidentale pe drumurile publice de către
Serviciul Public de Gospodărire Comunală al Municipiului Roman;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de
prestări servicii în Municipiul Roman;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local;
19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010;
20. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010;
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Roman nr. 14 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului
de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei, a
planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Neamţ”;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de sponsorizare;
23. Prezentarea Raportului de Gestiune pentru perioada ianuarie-iunie
2010 de către S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman;
24. Prezentarea Raportului de activitate până la data de 30 iunie 2010 al
S.C. Acvaserv S.R.L. Roman;
25. Prezentarea informării privind activitatea C. J. APA SERV S.A.
Neamţ – punct de Lucru Roman pe perioada ianuarie-iunie.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local şi ai agenţilor
economici în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
din Municipiul Roman;
27. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui
mandat de consilier (dl. Lucian Ovidiu Micu);
28. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (dl.
Viorel Stan);
La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a unui
mandat de consilier (dl. George-Alexandru Bălan) – avizul comisiei de validare
a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi
„pentru” şi 1 abţinere (dl. Valentin Dănăilă).
La punctul 2) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier
(dl. Ilie Boloca) – avizul comisiei de validare a fost favorabil. Avizul comisiei
juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Dl. Ilie Boloca depune jurământul.
La punctul 27) de pe ordinea de zi (suplimentar 2) – constatarea încetării
de drept a unui mandat de consilier (dl. Lucian Ovidiu Micu) – avizul comisiei
de validare a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru” şi 3 abţineri (dl. consilier Leonard Achiriloaei, dl. consilier Maricel
Benchea şi dl. consilier Eugen Păuleţ).
La punctul 28) de pe ordinea de zi (suplimentar 3) – validarea unui
mandat de consilier (dl. Viorel Stan) – avizul comisiei de validare a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Dl. Viorel Stan depune jurământul.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea unei documentaţii de
urbanism – 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 concesionării unor terenuri
pentru construcţii. Cele 5 puncte au fost avizate de comisia pentru urbanism şi
administrarea teritoriului şi de comisia juridică şi votate de către plenul
consiliului local, după cum urmează:
 pct. 1 – str. C.D. Gherea, 6/21 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate
de voturi;
 pct. 2 – Libertăţii, 8/2 – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea
teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil.
Dl. consilier George Lazăr afimă că suprafaţa de 36 m.p. care se doreşte a
se concesiona este mai mare decât jumătate din suprafaţa apartamentului, iar în
al doilea rând acolo este un fel de spaţiu verde. „Nu este un spaţiu verde total
amenajat, dar este iarbă. Eu personal nu sunt de acord pentru că nu se
îndeplinesc în totalitate condiţiile legii”.
D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe afirmă că se poate extinde până la
100% din suprafaţa iniţială. „În legislatura trecută era principiu: să se meargă
până în 50%. Acum difenţa nu este foarte mare. Dacă apartamentul are o arie
utilă de 68 m.p., extinderea de 36 m.p. este puţin mai mult cu vreo 2-3 m.p.
decât jumătate. În fapt construcţia va ocupa numai 32 de m.p. Noi am pus cei 4
m.p., suplimentar, pentru rampa pentru persoane cu dizabilităţi şi pentru scările
de acces. Nu este amenajat ca spaţiu verde. Cei din bloc nu l-au folosit şi nici nu
l-au îngrijit ca spaţiu verde, ba mai mult decât atât, din pozele pe care le-am
prezentat comisiei rezultă faptul că acolo mai parchează maşini. Din punctul
acesta de vedere nu este o greşeală, spaţiul nu este cuprins în registrul spaţiilor
verzi”.
 pct. 2 – Libertăţii 8/2 – a fost respins întrucât au fost 7 voturi „pentru” şi
11 abţineri (dl. consilier Constantin Holban, d-na consilier Lenuţa Nuşa
Chiriac, dl. consilier Valentin Dănăilă, d-na consilier Micşunica
Cosmescu, dl. consilier Constantin Ghica, dl. consilier George Lazăr, dl.
consilier Viorel Stan, dl. consilier Ilie Boloca, dl. consilier Eugen Păuleţ,
dl. consilier Marian Emil Pericică şi d-na consilier Daniela Gabriela
Suman);
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 pct. 3 – Aleea Matei Milo, 7 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate
de voturi;
 pct. 4 – Bogdan Dragoş, 39 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate
de voturi;
 pct. 5 – Nicolae Bălcescu, 32 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate
de voturi;
La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri. Cele
32 de puncte au fost avizate de comisia pentru urbanism şi administrarea
teritoriului, de comisia pentru buget-finanţe şi de comisia juridică şi votate de
plenul consiliului local după cum urmează:
 pct. 1 – BĂLAN GEORGE – Vasile Lupu, nr. 27 (lot B) – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 2 – ACHIRILOAEI LEONARD – Viitorului nr. 6 D – avizat
favorabil – aprobat cu 17 voturi „pentru”. Domnul consilier Leonard
Achiriloaei nu a participat la vot.
 pct. 3 – MANDACHE VASILICA – Islazului-Păcii – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 4 – S.C. MOBI MAX S.R.L. – Ştefan cel Mare, nr. 177 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 5 – S.C. SANMAX S.R.L. – Ştefan cel Mare, nr. 17 – avizat favorabil
– aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 6 – SUMĂNARU ADRIAN – Cuza Vodă, nr. 24 – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 7 – S.C. CRYS & MARY S.R.L. – Ec. Teodoroiu-Piaţa Smirodava –
avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 8 – MEREME IMPEX S.R.L. – Bogadan Dragoş, nr. 8 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 9 – S.C. EGBIMAR PROD COM S.R.L. – Anton Pann, nr. 8 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 10 – CRĂCIUN NICULINA – Cuza Vodă, nr. 13A – avizat favorabil
– aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 11 – S.C. SERVICE ANANIA S.R.L. – Tinosului, nr. 12 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 12 – S.C. ROM ACTIV S.R.L. – B-dul Republicii-Anton Pann –
avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 13 – S.C. FARMACIA MINA S.R.L. – str. Sucedava, bl. 21, ap. 74 –
avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 14 – FARCAŞ GABRIEL CRISTIAN – str. Oituz, bl. 2, ap. 16 –
avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 15 – MICU LUCIAN OVIDIU – str. Dobrogeanu Gherea, bl. 2, ap.
25 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 16 – S.C. BOSITO COM S.R.L. – T. Vladimirescu, nr. 11-13 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 17 – S.C. STEJAR S.R.L. – str. Smirodava, bl. 43, ap. 31 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
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 pct. 18 – S.C. OZ-ER GOLDEN S.R.L. – str. Cuza Vodă, nr. 9 bis –
avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 19 – S.C. ORCHIS MED FARMA S.R.L. – T. Vladimirescu, bl. 4,
ap. 41– avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 20 – CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA S.R.L. – str.
Tineretului, bl. 15, ap. 63 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de
voturi;
 pct. 21 – S.C. PHONIC ABC S.R.L. – str. Ştefan cel Mare, nr. 175 bis –
avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 22 – S.C. AKY INVEST S.R.L. – str. Oituz, nr. 11 – avizat favorabil
– aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 23 – S.C. TUROAG S.R.L. – B-dul Roman Muşat, nr. 32– avizat
favorabil – aprobat cu 17 voturi „pentru”. Doamna consilier Lenuţa Nuşa
Chiriac nu a participat la vot;
 pct. 24 – S.C. G&H STAR S.R.L. – B-dul Roman Muşat, nr. 23 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 25 – S.C. GROUP ANDRA S.R.L. – str. Tineretului, f. nr. – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 26 – S.C. TINIADI S.R.L. – str. Anton Pann, 36 A – avizat favorabil
– aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 27 – S.C. MEDIOLANUM S.R.L. – B-dul Republicii, nr. 46 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 28 – S.C. DAROM IMPEX S.R.L. – str. D. GHEREA, f. nr. – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 29 – B.N.P. DASCĂLU OANA – str. D. GHEREA, bl. 4 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 30 – HORLESCU MIHAI – str. Stejarilor, nr. 2 – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 31 – NEAMŢU GHIORGHI – str. Cuza Vodă, bl. 15 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 32 – S.C. SANTE FARM S.R.L. – str. Sucedava, bl. 21 – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Actului Constitutiv
modificat al Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ – 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 7) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea actului
constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
NEAMŢ” – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a
fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că Aqua Neamţ nu se va mai ocupa
decât de extindere reţele şi atunci va reveni comunităţii locale să investească
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bani în schimbarea conducetelor vechi. „Ce părere are administraţia locală vi-avis de această problemă ?”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că încă de la început
Uniunea Europeană a investit în extindere. „Aici este vorba de banii Uniunii
Europene. Modificarea statutului priveşte doar anumite articole care intră în
consens cu statutele acceptate de Comisia Europeană.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 8) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentantului
Consiliului Local Roman în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea
Comercială “WWE – Roman S.R.L. – avizul comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost
favorabil.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că domnul viceprimar
Constantin Ghica s-a ocupat şi în vechiul mandat şi în actualul de această
societate. „A fost mereu alături şi ştie exact despre ce este vorba. „Este nevoie
de o persoană care să vină şi să ducă spre închidere această societate”.
Dl. viceprimar Constantin Ghica declară că în acest moment societatea are
activitatea suspendată.
Dl. preşedinte de şedinţă Constantin Holban îl propune pe domnul
viceprimar Constantin Ghica ca reprezentant al Consiliului Local Roman în
Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea Comercială “WWE – Roman
S.R.L.
Dl. consilier Marian Emil Pericică declară că dorea să facă aceeaşi
propunere.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu propunerea d-lui
preşedinte Constantin Holban a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 9) de pe ordinea de zi – acceptarea sponsorizării/donaţiei S.C.
Hidroelectrica S.A. Bucureşti către Municipiul Roman, Judeţul Neamţ, pentru
lucrări de refacere a infrastructurii grav afectate de calamităţi naturale în Judeţul
Neamţ, în perioada iunie-august 2010 –a 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei şi a noilor valori ale bugetului proiectului:
”REABILITAREA
INFRASTRUCTURII
PUBLICE
URBANE
A
MUNICIPIULUI ROMAN – ZONELE SCUAR HOTEL, PIETONAL ŞTEFAN
CEL MARE, CENTRU ISTORIC URBAN ŞTEFAN CEL MARE,
CARTIERELE FAVORIT ŞI CUZA VODĂ” – avizul comisiei pentru urbanism
şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei
juridice a fost favorabil.
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că este vorba de proiectul
câştigat care a mai fost aprobat, modificarea referindu-se la majorarea T.V.A.ului.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico –
economici ai investiţiei şi a noilor valori ale bugetului proiectului: “Creşterea
siguranţei şi prevenirea criminalităţii 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 12) de pe ordinea de zi – stabilirea cuantumului chiriei
aferentă locuinţelor A.N.L. din str. Ştefan cel Mare, bl. 15, sc. C, pentru titularii
de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin.
4, lit. „a” din Legea nr. 152/1998/R – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost
favorabil cu următorul amendament:
- cuantumul chiriei să fie de 4,9 lei/m.p. suprafaţă utilă/lună.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei
pentru buget-finanţe şi cel al comisiei juridice a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul 13) de pe ordinea de zi – schimbarea destinaţiei unui imobil –
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 14) de pe ordinea de zi – aprobarea dării în administrare a
Lacului de Agrement din Parcul Municipal Roman – avizul comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a
fost favorabil.
Dl. consilier George Lazăr afirmă că este binevenită darea în administrare
a Lacului de Agrement către Direcţia Pieţelor, Bazar, Obor.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că d-na director Doiniţa
Maftei a propus cumpărarea unor vestuţe pentru copiii care sunt mai mici.
„Chiar am fost de acord să fie cumpărate 10 vestuţe”.
Dl. consilier George Lazăr afirmă că în weekend a observat că numărul
celor care doreau să utilizeze mijlocele de agrement era mult mai mare decât
numărul de bărcuţe. „Cred că ar trebui suplimentat numărul bărcuţelor”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că acum este vorba şi de
elementul de noutate. „Noi am gândit deja să luăm şi două hidrobiciclete în
perioada următoare”.
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 15) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 84/2010
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal
de Urgenţă Roman – 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 16) de pe ordinea de zi – readucerea la starea iniţială a
suprafeţelor afectate în urma lucrărilor executate pentru: branşamente, racorduri,
reparaţii planificate sau accidentale pe drumurile publice de către Serviciul
Public de Gospodărire Comunală al Municipiului 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 17) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului privind
organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări
servicii în Municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică
locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier George Lazăr afirmă că acest regulament are şi părţi bune dar
şi părţi mai puţin bune. „De exemplu la capitolul III, articolul 10, li se cer celor
care doresc să îşi deschidă o activitate comercială, fie ea mai mare sau mai mică,
nici mai mult nici mai puţin de 14 documente. Noi în loc să îi dăm omului o
mână de ajutor îl supunem la o întreagă corvoadă”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că într-adevăr avem o
birocraţie foarte stufoasă, chiar excesivă. „Orice firmă care se respectă are toate
actele în dosar. Nu ştiu dacă îi ia jumătate de oră să facă o copie la ele. Pratic
trebuie un rând de copii. L-ai depus şi nu te doare capul.”
Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă dacă pentru obţinerea avizului se
percepe vreo taxă.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu se ia taxă.
Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă dacă planul de situaţii trebuie avizat de
această comisie şi dacă se plăteşte vreo taxă.
Dl. director Remus Grăjdeanu afirmă că planul trebuie avizat de comisie
şi nu se plăteşte nici o taxă.
Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă ce acte le sunt necesare pentru a-şi lua
avizul.
Dl. director Remus Grăjdeanu afirmă că le trebuie numai o cerere şi
schiţă.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi
„pentru” şi o abţinere (dl. consilier Aurelian Jora).
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La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local – cele 3 sume au fost avizate de comisiile de specialitate şi
aprobate de plenul consiliului local după cum urmează:
 articolul 1 – sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Societăţii culturale
Clepsidra din municipiul Roman necesare plăţii parţiale a cheltuielilor de
transport în cadrul proiectului „Journaliste sans frontieres” – avizul
comisiei pentru buget-finanţe a fost nefavorabil.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil.
Urmare a supunerii la vot articolul 1 a fost respins în unanimitate de
voturi.
 articolul 2 – sprijin financiar în sumă de 800 euro la cursul oficial BNR
profesorului de fizică dr. Radu Murdzek de la şcoala cu clasele I-VIII
nr. 1 din Roman pentru a acoperi o parte din cheltuielile necesare
participării la „The Third International Symposium on Nonlinear
Dynamics” din Shanghai – China – avizul comisiei pentru buget-finanţe a
fost nefavorabil (nu s-a ajuns la nici un consens şi se vor face propuneri în
plenul Consiliului).
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că solicitarea acestui sprjin
financiar pentru domnul profesor de fizică dr. Radu Murdzek a mai fost
prezentat într-o şedinţă anterioară de consiliul local. „Noi am zis să discutăm, să
vedem exact care este stadiul, dacă mai are nevoie de ceva şi în cazul în care
mai este nevoie de o mică suplimentare să încercăm să rezolvăm. Atunci solicita
700 euro, acum solicită 800 euro. Am înţeles că totuşi au fost achitaţi aceşti
bani.”
Dl. consilier Aurelian Jora menţionează că el i-a oferit domnului profesor
un sprijin în valoare de 200 euro. „Domnul consilier Sorin Dumitru Cazan
declara că îl va ajuta cu 500 euro”.
Dl. preşedinte de şedinţă Constantin Holban dă citire unui fragment din
expunerea de motive: „ ... o parte din sponsorii care au promis un ajutor
financiar şi-au retras sprijinul ... ”.
Dl. consilier Aurelian Jora afirmă că a avut o discuţie telefonică cu
domnul profesor şi acesta a precizat că nu îi sunt suficienţi cei 700 euro şi o să
revină în consiliul local cu o nouă cerere.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu citeşte cererea prin care domnul
profesor solicită un sprijin financiar consiliului local.
D-na consilier Daniela Gabriela Suman afirmă că este vorba de un
prestigiu adus comunităţii şi chiar ţării. „Propun să intervenim cu suma de 500
euro”.
D-na consilier Oana Gianina Afetelor consideră că ar trebui să fim mândri
că la acest Simpozion ne reprezintă domnul profesor Radu Murdzek şi propune
suma de 400 euro ca şi sprijin.
Dl. consilier Aurelian Jora consideră că ar fi păcat să nu fie sprijinit.
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Urmare a supunerii la vot articolul 2 cu amendamentul d-nei consilier
Daniela Gabriela Suman (500 euro) a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” şi o
abţinere (dl. Valentin Dănăilă);
 articolul 3 – ajutor financiar din bugetul local în valoare de 4.000 lei d-lui
TĂBĂCARU BOGDAN, aflat în dificultate socială, în vederea efectuării
tratamentului de specialitate la o clinică din străinătate – avizul comisiei
pentru buget-finanţe a fost nefavorabil (nu s-a ajuns la nici un consens şi
se vor face propuneri în plenul Consiliului).
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
D-na consilier Danieala Gabriela Suman propune ca în astfel de cazuri să
se prezinte şi documentaţia medicală până la momentul dezbaterii acestor
proiecte.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că nu se eliberează nici un
leu, chiar dacă consiliul local a aprobat acest lucru, dacă nu se prezintă
documentaţia justificativă.
Urmare a supunerii la vot articoul 3 a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” şi
2 abţineri (dl. consilier George Lazăr şi dl. consilier Valentin Dănăilă);
La punctul 19) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local al
municipiului Roman 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.
La punctul 20) 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.
Dl. consilier Marian Emil Pericică solicită să se prezinte mai în detaliu
sumele prezentate în anexe.
Dl. director economic Mihai Plaii prezintă detaliat anexele 1, 2 şi 3,
precizând că în anexa nr. 1, la Capitolul 68.02.50 – Cheltuieli cu asistenţa
socială s-a strecurat o greşeală de redactare. „Sumele sunt cu minus şi nu cu plus
cum este prezentat eronat în anexă.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu îndreptarea erorii
prezentate de dl. director Mihai Plaii a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 21) de pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Roman nr. 14 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului
de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei, a planului
anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” – 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.
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La punctul 22) de pe ordinea de zi – aprobarea unui contract de
sponsorizare – 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 26) de pe ordinea de zi (suplimentar 1) – modificarea H.C.L.
nr. 125 din 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 cu amendamentul de a se elimină sintagma
„ ... şi ai agenţilor economici ... ” din titlul şi din conţinutul hotărârii.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Valentin Dănăilă declară că doreşte să se retragă din
Consiliul de Administraţie al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf.
Gheorghe” şi îl propune în locul său pe domnul consilier Viorel Stan.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului
nr. 4714 din 23.08.2010 pentru şcolile generale nu mai există ca obligativitate
prezenţa agenţilor economici în consiliile de administraţie. „Pentru licee doar
dacă doresc, iar pentru liceele profesionale şi tehnice este obligatorie prezenţa
agenţilor economici în consiliile de administraţie. Pentru cei care au această
obligativitate am considerat că este bine ca ei să şi-i desemneze din rândul
colaboratorilor lor.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei
pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi cel al domnului consilier
Valentin Dănăilă a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 23) de pe ordinea de zi domnul director Constantin
Damaschin prezintă Raportul de gestiune al S.C. Municipal Locato Serv S.A.
Roman pentru perioada ianuarie – iunie 2010.
La punctul 24) de pe ordinea de zi domnul director Constantin Traciuc
prezintă Raportul de activitate al S.C. Acvaserv S.R.L. Roman până la data de
30.06.2010.
La punctul 25) de pe ordinea de zi domnul director Vasile Dumitrache
prezintă informarea privind activitatea C. J. Apa Serv S.A. Neamţ – punct de
lucru Roman pentru perioada ianuarie – inunie 2010.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Constantin Holban declară
închise lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin HOLBAN

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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