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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 23.09.2010, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3186/20.09.2010; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 10
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri lipsind motivat dl. consilier Cristi Nicolaie 

Avram, d-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac şi dl. consilier Vasilică Murăriţa. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Constantin Holban 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 6) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul 

Neamţ” şi cu punctul 7) – „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special de reprezentare”, aceasta fiind aprobată cu 17 voturi „pentru” şi o 

abţinere (dl. consilier Sorin Dumitru Cazan), după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici din Studiul de Fezabilitate pentru proiectul 

„MICROHIDROCENTRALĂ PE RÂUL MOLDOVA, MUNICIPIUL 

ROMAN”; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 89 din 02.08.2010 

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului şi serviciilor publice de 

interes local subordonate; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare cheltuielilor ce vor fi efectuate în 

cadrul proiectului „MICROHIDROCENTRALĂ PE RÂUL 

MOLDOVA, MUNICIPIUL ROMAN”; 

4. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local pe 

anul 2010 şi a listelor de investiţii din bugetul local;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi 

Reabilitarea Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Neamţ”; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de 

reprezentare”; 

 

Dl. consilier Constantin Holban invită membrii consiliului local în data de 

1 octombrie, ora 10
00

, la Sala de Conferinţe a Hotelului Roman, la dezbaterea 

„EUROPA ÎN DIALOG CU CETĂŢEANUL ! – ANUL EUROPEAN DE 

LUPTĂ ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI ŞI EXCLUZIUNII SOCIALE”.  

  

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea principalilor indicatori 

tehnico - economici din Studiul de Fezabilitate pentru proiectul 

„MICROHIDROCENTRALĂ PE RÂUL MOLDOVA, MUNICIPIUL 

ROMAN” – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 

favorabil. Avizul comisiei pentru buget-finanţe fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 

„pentru” şi o abţinere (dl. consilier Sorin Dumitru Cazan). 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 89 din 

02.08.2010 privind 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 a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca pe viitor când se va mai 

supune spre aprobare în consiliul local organigrama, să se menţioneze şi 

salariile. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest proiect de 

hotărâre a fost iniţiat în vederea transformării unor posturi din cadrul aparatului 

de specialitate şi al serviciilor subordonate. „Nu se modifică numărul total de 

posturi”. 

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

unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobare cheltuielilor ce vor fi 

efectuate în cadrul proiectului „MICROHIDROCENTRALĂ 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 Sorin Dumitru Cazan menţionează că aceşti 2% din acest 

proiect de hotărâre reprezintă un procent mic. „Dacă se face un calcul este vorba 

de 14 miliarde lei. Mă îndoiesc că primăria va avea suma necesară, fiind vorba 

de 27 de luni pentru realizarea proiectului”.  
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că aici este vorba de o 

diminuare cu 14 miliarde lei din cheltuiala bugetului local. „Valoarea totală a 

proiectului este de 24,5 milioane lei, ceea ce înseamnă 5,7 milioane euro. 

Contribuţia noastră 2 % înseamnă 115 mii euro plus 225 mii euro cheltuieli 

neeligibile. Cheltuielile neeligibile pot varia în această marjă, de la 0 la 225. 

Acesta este maximum admisibil care se ia în calcul. Per total contribuţia noastră 

ar fi de 340 mii euro care ar reprezenta 14 miliarde. Producţia estimată a acestui 

obiectiv este de 3 GW/an. Iluminatul public necesar pentru Roman este de 2,3 

GW/an. Şcolile plus sediile primăriei, pentru că primăria are mai multe sedii, 

este de 0,9 GW/an. Împreună iluminatul public, şcolile, ar avea 3,2 GW/an. Deci 

noi am acoperi 3 din 3,2. Noi plătim anual 220 mii euro ce-i 3 GW. În 2,5 ani se 

amortizează gradul de recuperare a investiţiei. Am luat în calcul şi cheltuielile 

conexe, cu întreţinerea, cu salariile. Am estimat grosier, ne-am luat calcule ca să 

mergem la sânge, 60 mii euro/an. Din 220 mii euro/an, ar însemnă că practic 

câştigul net de aici ar fi undeva în jur de 160 mii euro/an”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu mai precizează şi faptul că prin 

demersul făcut în Parlament, cu sprijinul domnului deputat Marius Neculai, s-a 

reuşit printr-un proiect de lege, obţinerea administrării gratuite a terenului pe 

care se va construi microhidrocentrala. 

Dl. consilier Marian Emil Pericică afirmă că are o reţinere din punct de 

vedere tehnic, considerând că era mai bine cu o centrală eoliană. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că s-a documentat şi 

conform analizelor, Romanul nu este pe culoarul vânturilor. „În zona Neamţ 

fiind doar localităţile Făurei şi Văleni sunt pe culoarul vânturilor.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – efectuarea unor cheltuieli din bugetul 

local – cele 2 sume au fost avizate şi aprobate de plenul consiliului local, după 

cum urmează: 

 articolul 1 – ajutor financiar din bugetul local în valoare de 4.000 lei d-

lui. HUCI IONUŢ în vederea efectuării tratamentului de specialitate 

pentru fiul său Rareş la o clinică din străinătate – avizul comisiei pentru 

cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil. Avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a 

fost favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan menţionează că ştie destul de bine 

situaţia familiei Huci. „Pentru tratament în Germania este nevoie de 25.000 

euro. Suma de 4.000 lei este foarte mică. Sunt cetăţeni în municipiul Roman 

care şi-au permis să dea mai mult de 4.000 lei. Eu zic că noi, Consiliul local, ar 

trebui să dăm o sumă cât de cât mai consistentă. Propun suma de 2.000 euro, 

echivalentul a 8.000 lei”. 

 articolul 1 – 8.000 lei d-lui Huci Ionuţ în vederea efectuării tratamentului 

de specialitate pentru fiul său Rareş la o clinică din străinătate 

(propunerea d-lui consilier S. D. Cazan) - aprobat cu 14 voturi „pentru” şi 

4 abţineri (dl. consilier Valentin Dănăilă, dl. consilier George Lazăr, dl. 

consilier Marian Emil Pericică şi d-na consilier Daniela Gabriela Suman);  
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 articolul 2 – sprijin financiar în sumă de 4.000 lei d-lui. ENĂŞEL 

ŞTEFAN pentru editarea unui album de muzică populară din zona 

etnofolclorică a Romanului – avizele comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, ale comisiei pentru buget-finanţe şi ale 

comisiei juridice au fost nefavorabile – respins întrucât au fost 18 abţineri. 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării bugetului local 

pe anul 2010 şi a listelor de investiţii din bugetul local – avizul comisiei pentru 

beuget-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 6) de pe ordinea de zi (suplimentar) – aprobarea Studiului de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi 

Reabilitarea Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Neamţ” – 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 7) de pe ordinea de zi (suplimentar) – acordarea unui mandat 

special de reprezentare – 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. 

 

Diverse: 
  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu anunţă că se vor organiza în Roman 

„Zilele Toamnei” în perioada 1 – 3 octombrie, pe strada Sucedava, în faţa Pieţei 

Centrale. „Zilele Toamnei” va conţine şi „Ziua Recoltei” şi „Ziua Preparatelor 

Tradiţionale”. Această acţiune este în parteneriat Primăria Municipiului Roman 

şi Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ. 

D-na consilier Micşunica Cosmescu solicită ca la următoarea şedinţă de 

Consiliul local, Direcţia de Asistenţă Socială să prezinte o informare cu privire 

la persoanele aflate în dificultate.  

Dl. consilier Marian Emil Pericică îl întreabă pe domnul primar 

Laurenţiu-Dan Leoreanu dacă este de acord cu închiderea Băii Comunale. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu este de acord. „SPChiar 

vom încerca să facem nişte investiţii minore acolo.” 

 

 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Constantin Holban declară 

închise lucrările şedinţei. 

 
       Preşedinte de şedinţă                   

      Consilier,                                                              Secretar, 

      Constantin HOLBAN                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


