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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 18.10.2010, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3376/12.10.2010; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu 

orele 16
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Valentin 

Dănăilă şi dl. consilier Eugen Păuleţ.  

În calitate de invitaţi participă şi domnul arhitect Constantin Amâiei şi 

doamna arhitect Catrinel Ciornei. 

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 07.09.2010 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din 23.09.2010 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 23) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării „CUPEI MUŞATINE” la fotbal-tenis”, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General şi a 

Regulamentului Local de Urbanism; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul 

public al municipiului în domeniul public al statului;  
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor proprietate 

privată a municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 78 din 16.07.2010 pentru aprobarea inventarului 

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit 

Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personală; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a 

unor terenuri; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru 

construcţii; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de atribuire în 

gestiune delegată a transportului public în regim taxi şi în regim de 

închiriere, a Caietului de sarcini-cadru pentru atribuirea în gestiune 

delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de 

închiriere şi componenţei Comisiei speciale pentru încheierea 

contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport 

public în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

10. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comisiei de avizare a 

cererilor privind organizarea adunărilor publice în municipiul Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului variantei de ocolire 

Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea Serviciului Public de 

Salubritate – componenta „Depozitarea controlată a deşeurilor 

municipale” – în localitatea Roman, judeţul Neamţ;  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Aparatului de specialitate şi a serviciilor publice de 

interes local; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 

privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de Autorizare, parte 

componentă a Compartimentului Transport Public Local; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2008 

privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport 

public local; 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2011; 

17. Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent 

anului 2011 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a 

unor persoane fizice; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de 

funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului la Spitalulul Municipal 

de Urgenţă Roman pe perioada iulie-decembrie 2010; 
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21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 187 din 15.12.2008 

privind asocierea Municipiului Roman în vederea înfiinţării S.C. 

MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN; 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 19 din 23.02.2006 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei 

Comunitare a Municipiului Roman;  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării „CUPEI 

MUŞATINILOR” la fotbal-tenis; 

 

  La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic General 

şi a Regulamentului Local de Urbanism – avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 

favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan consideră că este un lucru extraordinar 

faptul că se aprobă Planul Urbanistic General. „Sunt foarte interesat în ce zonă 

extindem intravilanul oraşului. Am văzut că suprafaţa este destul de consistentă, 

este vorba de 270 de ha. Este un lucru bun faptul că suprafaţa intavilanului 

creşte, pentru că de la sine vor veni bani mai mulţi la bugetul consiliului local. 

Văd că acest studiu s-a realizat în baza recensământului din anul 2005. Sunt 

curios să văd în ce zonă s-a luat decizia de a se extinde zona oraşului intravilan”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că lucrarea a început de 

fapt în anul 2007 nu în anul 2005. „Au fost analizate studii din perioada 

anterioară. Comisia de proiectare, consultanţă şi toţi cei care au fost implicaţi în 

conceperea acestui P.U.G. au avut mai multe întâlniri, mai multe dezbateri la 

nivelul primăriei, la proiectanţi, la instituţiile statului şi la Ministerul Culturii. A 

fost mereu actualizat cu ultimele date”.    

Dl. arhitect Constantin Amâiei prezintă pe larg Planul Urbanistic General 

şi Regulamentul Local de Urbanism. 

D-na arhitect Ana Maria Alexe menţionează că după închiderea gropii de 

gunoi, terenul cu pricina va deveni un teren plantat. „Acolo va fi o zonă verde. 

Alăturat avem „Balta Jidanilor”, zonă pe care nu se poate construi pentru că 

pânza freatică este la un nivel destul de ridicat. S-a propus ca pe zona cu pricina 

să fie prevăzut pe viitor un mare spaţiu verde, ceea ce va duce la mărirea 

suprafeţei de spaţii verzi, până aproape de normele europene”.   

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă unde va fi noua groapă 

ecologică.  

D-na arhitect Ana Maria Alexe precizează că va fi în nordul oraşului, pe 

viitoarea ocolitoare. „Propunerea nu mai este a noastră, este la nivel de judeţ”.

 Dl. consilier George Lazăr aduce în discuţie termoizolarea blocurilor din 

oraş care au o coloratură „pestriţă”. „Acesta este un lucru benefic, dar din 

nefericire fiecare o face după bunul său plac sau după posibilităţi”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în noul regulament sunt 

prevăzute mai multe standarde şi linii de referinţă, plecând de la forma 

acoperişului, de la regimul de înălţime pe zone până la culori. „Dominanta va fi 

pentru Roman culoarea maro cu crem, care au fost agreate şi în dezbaterile 

publice.” 
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 Dl. consilier George Lazăr întreabă ce se va întâmpla cu cei care au 

executat deja lucrările în acest sens. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că se va discuta punctual de la 

caz la caz şi se va căuta o soluţie în acest sens. 

 D-na consilier Daniela Gabriela Suman întreabă dacă Romanul este 

echilibrat din punctul de vedere al spaţiilor verzi.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în ceea ce priveşte media 

spaţiilor verzi / cap de locuitor la Roman, ne încadrăm în limita României, dar 

suntem sub media europeană. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unui imobil din 

domeniul public al municipiului în domeniul public al statului – avizul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei 

juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune să se dea în administrare doar 

construcţia de 794,75 m.p. şi desfăşurată de 998,70 m.p. şi nu toată suprafaţa de 

1891 m.p. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că această investiţie se face 

conform legislaţiei. „Presupune atât terenul cât şi clădirea, pe perioada 

desfăşurării construcţiei şi a desfăşurării activităţii acolo, numai în acest scop. Ea 

revine imediat la noi. Nu este un obiectiv pe care îl cedăm. Îl cedăm doar 

investiţie pentru Clubul Copiilor şi al Elevilor la Roman”. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării anexei la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 16.07.2010 pentru aprobarea inventarului 

terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în folosinţă 

gratuită a unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unui teren – 

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 – aprobarea concesionării unor terenuri 

pentru construcţii. Cele 8 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 – Cuza Vodă, 26/4 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi;  

 pct. 2 – Panaite Donici, 5/23 – avizat favorabil cu amendamentul de a 

se concesiona 9 m.p. în loc de 23.00 m.p. (depăşeşte proiecţia 

balcoanelor de la etaje) – aprobat varianta comisiilor de specialitate cu 

18 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan); 

 pct. 3 – Cuza Vodă, 13/2 – avizat favorabil cu amendamentul de a se 

concesiona 28,35 m.p. în loc de 34,65 m.p. (pe faţada posterioară este 

posibil numai 9,45 m.p., iar pe faţada principală este posibil 18,90 m.p., 

rezultând un total de 28,35 m.p.) – aprobat varianta comisiilor de 

specialitate cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan); 

 pct. 4  –  Libertăţii, 8/2 – avizat favorabil cu amendamentul de a se 

concesiona 26,25 m.p. în loc de 32.00 m.p.  

 Dl. consilier Marian Emil Pericică menţionează că acest punct a fost 

prezentat şi la ultima şedinţă a consiliului local. „Aş dori să o întreb pe doamna 

Ana-Maria Alexe ce modificări au intervenit de la prima prezentare la actuala”. 

 D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizează că este vorba de suprafaţă. 

„Atunci se solicita 38 m.p. iar acum se solicită 32 m.p.”. 

 Dl. consilier Constantin Holban precizează că pe viitor comisia pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului se va întâlni cu 24 de ore înainte de şedinţa 

consiliului local şi va merge şi pe teren.  

 pct. 4  –  Libertăţii, 8/2 – aprobat  cu amendamentul comisiilor de 

specialitate cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan); 

 pct. 5 – Ştefan cel Mare 7, parter 1 – avizat favorabil; 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că pe cei 76.00 m.p. se mai pot 

face lejer două spaţii comerciale, dar conform normelor Uniunii Europene doar 

un singur spaţiu comercial.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că încă din mandatul 

trecut au fost discuţii în Consiliul local cu privire la extinderea unor spaţii în 

Pietonalul Ştefan cel Mare. „Consiliul local atunci a spus că nu aprobă 

concesiuni la parterul 2 pentru că trebuie făcut un proiect care să respecte o 

unicitate a aplicării ideii de urbanism în tot pietonalul. Iată că astăzi s-a venit cu 

o propunere unitară pentru întreg pietonalul, pentru toate solicitările care au 

existat şi atunci şi acum. Am venit astăzi şi vă propunem o linie urbanistică 
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pentru întreg pietonalul, pentru a da posibilitatea celor cu spaţii comerciale la 

parter 2, să aibă egalitatea de şanse de dezvoltare a spaţiilor comerciale ca şi cei 

de la parter 1. Aceasta a fost ideea”. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă această suprafaţă este 

la parter sau la parter 1. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este la parter 2. 

 D-na Ana-Maria Alexe prezintă pentru lămurire mai multe imagini pe 

videoproiector. 

 Dl. consilier Marian Emil Pericică întreabă dacă comisia pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului a fost la faţa locului. „Din câte constat nu 

aţi fost la faţa locului, propun să îl discutăm în următoarea şedinţă pentru că este 

un proiect foarte important care ţine de estetica oraşului”. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă există şi avizul 

asociaţiei de proprietari din zonă. 

 D-na Ana-Maria Alexe afirmă că acordul locatarilor se dă numai la 

schimbarea destinaţiei sau dacă se intervine de o manieră producătoare de 

disconfort, cum ar fi zgomot, noxe, etc. „Dacă nu se schimbă destinaţia spaţiului 

nu este nevoie”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu este de părere că este bine să li se 

solicite avizul Asociaţiei de proprietari. 

 Dl. consilier Marian Emil Pericică consideră că doamna Ana-Maria 

Alexe are dreptate, întrucât nu se schimbă destinaţia. 

 Dl. consilier Viorel Stan afirmă că aici intervin două probleme. „În 

primul rând sunt obligaţi toţi din zonă să îşi facă această extindere. În al doilea 

rând li se măreşte suprafaţa pe care o are locuitorul de la etajul 1. I se face terasa 

mai mare.” 

 D-na arhitect Ana-Maria Alexe menţionează că sunt cereri pentru toate 

colţurile din pietonal. 

 D-na Daniela Gabriela Suman afirmă că ideea este bună, pentru că 

toate vor arăta la fel. „Avem mari probleme de estetică în acest moment în 

pietonal şi nu numai, în tot oraşul avem probleme de estetică arhitecturală”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că în acest sens sunt 

solicitări încă de acum 5 - 6 ani. „Solicitări sunt pentru toate colţurile”. 

 pct. 5 –  Ştefan cel Mare 7, parter 1 – aprobat cu 17 voturi „pentru”, o 

abţinere (dl. S. D. Cazan) şi 1 vot „împotrivă” (d-na L. N. Chiriac);  

 pct. 6 – Ştefan cel Mare 7, parter 1 – avizat favorabil – aprobat cu 18 

voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan); 

 pct. 7 – Ştefan cel Mare, 181 – avizat favorabil;  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că are cunoştinţă de acest 

caz întrucât persoana care solicită această suprafaţă a fost în audienţă. „Acolo 

sunt două proprietăţi una care este a persoanei cu actul, care a venit cu solicitarea 

şi una a mamei lui. Este vorba de zona 1 Mai. Între cele două proprietăţi este o 

fâşie de 4 m lăţime, pe care nu se mai poate construi nimic. Pe acea suprafaţă se 

face, să zicem, un mic trafic între Ştefan cel Mare şi Sucedava. Arată mai mult, 

să zicem, a coş de gunoi. Ţinând cont că într-o parte este proprietatea lui şi în 

cealaltă a mamei lui, iar la mijloc este această fâşie de 4 m, obligaţia lui ar fi să 

facă curat, să igienizeze zona şi să închidă acest mic trafic”. 
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 D-na Ana Maria Alexe precizează că lotul nu este construibil pentru că 

nu are suprafaţa necesară.  

 pct. 7 – Ştefan cel Mare, 181 – aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 8 – Tineretului, f.nr. – avizat nefavorabil; 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan o întreabă pe doamna Ana-Maria 

Alexe dacă există o cerere în acest sens. 

 D-na Ana-Maria Alexe confirmă că este înregistrată o cerere. 

 D-na consilier Daniela Gabriela Suman solicită mai multe informaţii cu 

privire la acest punct. 

 D-na Ana-Maria Alexe prezintă planşe referitoare la suprafaţa ce se 

doreşte a se concesiona. 

 pct. 8 – Tineretului, f.nr. – respins întrucât au fost 19 abţineri; 

 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri. Cele 

11 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 – S.C. ROMFARM BA S.R.L. – Cuza Vodă, bl. 10 – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 2 – S.C. RIVO COM S.R.L. – Smirodava, 1 – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 3 – S.C. SONOR COM S.R.L. – Sucedava – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 4 – S.C. NADO CONSTRUCT S.R.L.  – Ştefan cel Mare, nr. 268  

– avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 5 – PASCARIU LUCIAN – IOAN – Valter Mărăcinean, 1 – avizat 

favorabil – aprobat cu 18 voturi „pentru” (dl. L. Pascariu nu a participat 

la vot) ; 

 pct. 6 – BUCUR GHEORGHE – Griviţei, 7 – avizat favorabil – aprobat 

în unanimitate de voturi; 

  pct. 7 – GOGU CONSTANTIN – Islazului, nr. 102 – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 8 – TĂNASĂ CONSTANTIN – Islazului, f. nr. – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 9 – BOGDAN ELENA – Nouă, 48 – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 

 pct. 10 – POSTOLACHE EUGENIA – Nouă, 22 – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 11 – ORDINUL FRAŢILOR MINORI CONVECTUALI DIN 

ROMÂNIA – Ştefan cel Mare, 268 B – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 

 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea Contractului-cadru de 

atribuire în gestiune delegată a transportului public în regim taxi şi în regim de 

închiriere, a Caietului de sarcini-cadru pentru atribuirea în gestiune delegată a 

serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere şi componenţei 

Comisiei speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată 
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a serviciului de transport public în regim de taxi şi în regim de închiriere – avizul 

comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Marian Emil Pericică întreabă de ce s-a mărit numărul 

membrilor din comisie.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că această comisie a fost 

aprobată printr-o altă hotărâre a consiliului local, acum fiind vorba de o întregire 

a comisiei. „Am zis că din această comisie este bine să facă parte şi un jurist, iar 

directorul Direcţiei Control şi Autorizări nu era membru în comisie. Este firesc 

ca cei care instrumentează aceste lucruri să facă parte din comisie”. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 

„pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan). 

  

La punctul 10) de pe ordinea de zi – numirea membrilor Comisiei de 

avizare a cererilor privind organizarea adunărilor publice în municipiul Roman –

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 acest proiect de 

hotărâre s-a iniţiat la solicitarea Instituţiei Prefectului.  

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 11) 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. Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că această variantă prevede doar o 

modificare de traseu, pe teritoriul comunei Trifeşti.  

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

unanimitate de voturi. 

  

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – concesionarea Serviciului Public de 

Salubritate – componenta „Depozitarea controlată a deşeurilor municipale” – în 

localitatea Roman, judeţul Neamţ – avizul comisiei pentru administraţie publică 

locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă de ce S.C. MUNICIPAL 

LOCATO SERV S.A. Roman nu a obţinut licenţa de la ANRSC. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că s-a deplasat personal la 

Bucureşti unde a făcut lobby pentru obţinerea acestei licenţe, însă s-a reuşit. 

„Mai este un an şi jumătate şi trebuie închisă groapa. Avem deja trei somaţii. 

Amenzile sunt foarte mari, de la 500 de milioane la un miliard. Am zis să o 

scoatem prin licitaţie, să fie corect, deschis ca să nu fie nici un fel de discuţii”.  

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Aparatului de specialitate şi a serviciilor publice de 
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interes local – 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 cu 18 voturi 

„pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan). 

  

La punctul 14) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 151 din 

15.11.2007 privind înfiinţarea  şi atribuţiile Autorităţii de Autorizare, parte 

componentă a Compartimentului Transport Public Local – 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 15) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 18 din 

14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de 

transport public local – 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 – stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2011 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu 

următoarele amendamente: 

- la anexa nr. 4, la pagina 4 – punctul 10.2 Taxa specială pentru 

susţinerea financiară a culturii, cultelor şi sportului: 

 la paragraful a) 6,5 lei/lună în loc de 8 lei/lună; 

 la paragraful b1) 7,5 lei/lună în loc de 10 lei/lună;  

 la paragraful b2) 8,5 lei/lună în loc de 10 lei/lună; 

 la paragraful b3) 20 lei/ în loc de 25 lei/lună; 

 la paragraful c) 25 lei/lună în loc de 30 lei/lună; 

 la paragraful d) 30 lei în loc de 40 lei/lună; 

 la paragraful e) 800 lei/lună în loc de 500 lei/lună; 

 la paragraful f.1) 800 lei/lună în loc de 1.000 lei/lună. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că în acest mandat al 

său nu au fost majorate niciodată taxele şi impozitele. „Propun ca şi pentru 

ultimul an din mandat să nu fie majorate. Ar fi primul mandat, în care taxele şi 

impozitele în municipiul Roman nu au fost mărite. Vreau să vă spun că toate 

celelalte taxe şi impozite se află în limita inferioară adminsă de lege. Puteam să 

mergem cu 5%, 10%, 15% sau până la 20% majorare. Deci au mers în plafonul 

minim admis de lege. După ce anul trecut au fost diminuate cu 50%, am înţeles 

că aţi mai propus în comisie încă o diminuare. Am văzut că aţi fost echilibraţi şi 

aţi propus şi o majorare. Trebuie să recunoaştem că avem unele proiecte care 

sunt în derulare, aşa cum este Biserica Ştefan cel Mare, care este un proiect al 

Consiliului local încă din mandatul anterioar şi pe care dorim să îl finalizăm la 
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anul. Avem şi alte activităţi sportive care se desfăşoară cu sprijin din aceste 

sume”. 

 Dl. consilier George Lazăr propune ca la anexa nr. 4, la pagina 4 – 

punctul 10.2 Taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii, cultelor şi 

sportului - paragraful g) 30 lei/lună în loc de 40 lei/lună. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca la anexa nr. 4, la pagina 4 

– punctul 10.2 Taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii, cultelor şi 

sportului - paragraful f.1.1: 

- cele cu un singur punct de lucru, 600 lei/lună în loc de 500 lei/lună; 

- cele care au două sau mai multe puncte de lucru, 1.000 lei/lună în loc de 

800 lei/lună.  

Iar la paragraful f.1.2 să fie 350 lei/lună în loc de 300 lei/lună. 

 „Sunt societăţi care în perioada de criză nu simt criza şi tocmai din acest 

motiv am venit cu aceste propuneri”. 

 Dl. consilier Valerian Anghel menţionează că se doreşte a se păstra 

cuantumul taxelor şi impozitelor la nivelul anului 2010, dar precizează că în 

acelaşi timp salariile s-au redus. „Vrem să colectăm aceeaşi bani sau aproape 

aceeaşi bani ca în 2010, dar din ceea ce se spune în ziare şi la televizor, în 2011 

veniturile românilor vor fi cu 30% mai mici decât în 2010”.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că nu trebuie uitat faptul 

că în subordinea Consiliuluil local sunt acum şi şcolile şi spitalul. 

 Dl. consilier Marian Emil Pericică este de părere că acest proiect de 

hotărâre este foarte important. „Ar trebui să ne gândim şi în altă parte ca să 

putem face rost de bani, de la societăţi comerciale, de la multinaţionale. Proiectul 

este foarte important, dar totodată trebuie să ne gândim la cel de jos, la cetăţean, 

care pentru că orice hârtie, orice autorizaţie pe care o solicită plăteşte o anumită 

taxă”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că de aceea s-a şi mers la 

limita inferioară permisă de lege. 

 Urmare a supunerii la vot amendamentul comisiei pentru buget-finanţe 

(la anexa nr. 4, la pagina 4 – punctul 10.2 Taxa specială pentru susţinerea 

financiară a culturii, cultelor şi sportului:la paragraful a) 6,5 lei/lună în loc de 8 

lei/lună, la paragraful b1) 7,5 lei/lună în loc de 10 lei/lună, la paragraful b2) 8,5 

lei/lună în loc de 10 lei/lună, la paragraful b3) 20 lei/ în loc de 25 lei/lună, la 

paragraful c) 25 lei/lună în loc de 30 lei/lună, la paragraful d) 30 lei în loc de 40 

lei/lună, la paragraful e) 800 lei/lună în loc de 500 lei/lună şi la paragraful f.1) 

800 lei/lună în loc de 1.000 lei/lună) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier George Lazăr (la 

anexa nr. 4, la pagina 4 – punctul 10.2 Taxa specială pentru susţinerea 

financiară a culturii, cultelor şi sportului - paragraful g) 30 lei/lună în loc de 40 

lei/lună) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier Sorin Dumitru 

Cazan (la anexa nr. 4, la pagina 4 – punctul 10.2 Taxa specială pentru susţinerea 

financiară a culturii, cultelor şi sportului - paragraful f.1.1: cele cu un singur 

punct de lucru, 600 lei/lună în loc de 500 lei/lună, cele care au două sau mai 

multe puncte de lucru, 1.000 lei/lună în loc de 800 lei/lună, iar la paragraful f.1.2 

să fie 350 lei/lună în loc de 300 lei/lună) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu cele trei amendamente 

aprobate mai sus a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – reducerea de la plata impozitului 

aferent anului 2011 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor 

persoane fizice – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul 

comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca amendament, ca la articolul 

1, punctul b) venitul lunar pe membru de familie să fie de 400 lei. „Dacă într-

adevăr vrem să facem un gest pentru locuitorii aflaţi în nevoi putem veni cu 400 

lei de persoană. Pentru că şi la nivel naţional, în momentul în care se calculează 

coşul zilnic se calculează pe membru de familie şi nu pe familie. Sunt familii 

care au un venit de 650 lei şi au 4 copii în întreţinere. Noi facem calculul la 600 

lei pe familie, dar sunt familii care sunt formate din una, două, trei şi mai multe 

persoane. De aceea eu propun 400 lei/lună/membru de familie”. 

 Dl. consilier George Lazăr consideră că proiectul este binevenit. „Ca şi 

amendament, la articolul 1, litera a), beneficiarii să fie doar cei care au ajutor de 

şomaj şi pensionarii. Asistaţii social să fie scoşi întrucât au deja sprijin”. 

 Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier Sorin Dumitru 

Cazan a fost respins întrucât a fost 1 vot „pentru” (dl. S. D. Cazan) şi 18 abţineri.   

 Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier George Lazăr 

(art.1, lit. a) Sunt beneficiari de ajutor de somaj sau sunt pensionari) a fost 

aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. consilier L. Achiriloaei). 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui 

consilier George Lazăr a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 18) 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 Sorin Dumitru Cazan întreabă care sunt străzile care 

beneficiază de reparaţii curente. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că este vorba de toate 

străzile. „Este vorba de capitolul de reparaţii nu de capitolul investiţii”. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă când se va începe lucrarea pe 

strada Progresului. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că lucrarea va începe în această 

toamnă şi se va finaliza în 2011. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea organigramei şi a statelor 

de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – avizul comisiei pentru 

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

Dl. consilier Marian Emil Pericică îl roagă pe domnul manager Mircea 

Viorel Coadă să prezinte mai în detaliu organigrama. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă câte posturi sunt ocupate în 

momentul de faţă la spital. 
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Dl. manager Mircea Viorel Coadă precizează că în acest moment sunt 

ocupate 830 de posturi. „Există mai multe puncte să spunem aşa, pe care Ordinul 

Ministerului Sănătăţii nr. 1224/2010 le are în vedere. Normarea se face pe pat în 

funcţie de medic. Acum este modificată de la 5 la 12 paturi. Normarea se face la 

fel pe pat şi la asistente. La îngrijitori şi infirmieri normarea se face pe suprafaţă. 

Conform acestor normative ale Ministerului Sănătăţii ar trebui ca 1250 de posturi 

să fie ocupate în acest moment. Problema este că din punct de vedere financiar 

nu putem să susţinem o asemenea încărcare. Din acest motiv noi am solicitat 

1102 posturi pentru a ne desfăşura activitatea la un nivel optim.  Din nefericire 

Ordonanţa nr. 34/2009 ne-a prins cu un număr extrem de mic de angajaţi, la care 

s-au adăugat pensionările, plecările naturale şi în acelaşi timp şi plecările în afara 

ţării care continuă şi acum. Am recurs în tot acest timp la fel de fel de distribuiri 

de la un sector la altul. Acestea sunt foarte dificile deoarece Codul muncii 

prevede că trebuie şi acordul salariatului. Cele 1102 posturi reprezintă ceea ce 

considerăm noi că este un nivel optim şi sustenabil din punct de vedere financiar. 

Existentul 830 este foarte mic.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că şi Consiliul local va ajuta 

cu şapte posturi.  

Dl. manager Mircea Viorel Coadă afirmă că tot din aceleaşi motive Secţia 

de Dializă nu a putut fi deschisă. „Vreau să vă spun că am scos la concurs un 

post de îngrijitor şi cu mare chiu şi cu mare vai am reuşit să atragem o persoană”.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că acelaşi lucru i-a fost adus la 

cunoştinţă de către oamenii de afaceri din Roman. „Este un paradox. Nu sunt 

locuri de muncă, dar când apar, se ocupă foarte greu.” 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 20) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului la Spitalulul 

Municipal de Urgenţă Roman pe perioada iulie-decembrie 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 21) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 187 din 

15.12.2008 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înfiinţării S.C. 

MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei 

juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan menţionează că în expunerea de motive 

este trecut „respectând apartenenţa politică a consilierului înlocuit”. „Bănuiesc că 

în Adunarea Generală nu facem politică”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că aşa prevede articolul 37 

din Legea nr. 215/2001, respectiv: „Persoanele împuternicite să reprezinte 

interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome 

de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de 



Page 13 of 13 

 

cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în 

condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale”. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 22) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 19 din 

23.02.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Poliţiei Comunitare a Municipiului 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 23) (suplimentar) de pe ordinea de zi – aprobarea organizării 

„CUPEI MUŞATINILOR” la fotbal-tenis – 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. 

 

 

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte de şedinţă Constantin Holban 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă                   

      Consilier,                                                           Secretar, 

   Ing. Constantin HOLBAN                              Jurist Gheorghe CARNARIU 

 

 


