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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 29.10.2010, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3506/26.10.2010; 

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 19 consilieri lipsind motivat dl. consilier Valentin 

Dănăilă şi dl. consilier Lucian Ioan Pascariu. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Constantin Holban care declară deschisă 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

 

Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu 

în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ, atestat prin 

H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată şi completată prin H.G. nr. 

650/2007; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor  

proprietate privată a municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul 

local. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – completarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ, atestat 

prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) modificată şi completată prin H.G. nr. 

650/2007 – 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. 
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 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 – aprobarea efectuării unei cheltuieli 

din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că această echipă de handbal 

face o imagine pozitivă urbei romaşcane. „În acelaşi timp această echipă de 

handbal face o imagine pozitivă şi societăţilor care îşi fac reclamă în sala de 

sport. În bugetul de venituri şi cheltuieli, văd <sponsorizări plus alte venituri>, 3 

miliarde. Mă uit la <buget realizat, sponsorizări şi alte venituri> 70 milioane, dar 

cred că este o greşeală, este 700 milioane. Bănuiesc că o parte este din vânzarea 

unei jucătoare şi o mică diferenţă de la sponsori. Am o propunere şi două 

amendamente. Propunerea este ca toţi agenţii economici care au bannere în sala 

de sport şi nu şi-au plătit taxele de reclamă, conform contractelor care le au, să 

fie date toate jos. Dacă îşi vor plăti datoriile pot rămâne în sala de sport. Propun 

ca amendament din suma de 300 mii, 5 mii lei să fie alocaţi Spitalului de 

Pediatrie din Roman, pentru a-şi cumpăra o maşină de spălat profesională. 

Dumnealor au o spălătorie din anul 2002 şi maşina de spălat pe care o au acolo, 

este una de uz casnic. O maşină profesională costă în jur de 5 mii. Iar suma de 5 

mii lei să fie pentru Biserica Precista Mică. Am înţeles că este o solicitare adusă 

domnului primar, dar care nu a fost pusă la modificarea de buget”.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că solicitarea din parte 

bisericii Precista Mică a venit abia dimineaţă. 

Dl. consilier Marian Emil Pericică precizează că din cunoştinţele pe care  

le are, o maşină de spălat profesională nu poate să coste doar 5 mii lei. „O 

maşină profesională costă aproximativ între 5 şi 7 mii euro, la fel ca şi un 

uscător profesional. Această sumă de 5 mii lei este foarte, foarte mică pentru a 

se realiza propunerea pe care a făcut-o domnul Cazan. Doar dacă găsim o altă 

variantă, într-o altă şedinţă de consiliul local să alocăm o sumă mai mare pentru 

spital”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că nu are cunoştinţe în ceea 

ce priveşte costul unei asemenea maşini de spălat.  

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan menţionează că această informaţie i-a 

fost oferită de domnul doctor Chereji. „Dumnealui mi-a spus suma. Eu i-am 

spus că nu ştiu cât costă o maşină de spălat profesională”. 

Dl. consilier Valerian Anghel este de părere că o maşină de uz casnic nu 

ar face faţă acolo. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan precizează că maşina de spălat va fi 

pentru secţia pediatrie, nu pentru întreg spitalul. 
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că domnul Mihai Plaii ştie 

exact care este circuitul fondurilor.  

Dl. director economic Mihai Plaii declară că maşina de spălat la care se 

referă domnul consilier Sorin Dumitru Cazan este de uz casnic. „Deocamdată 

potrivit Ordonanţei 34 sunt interzise achiziţionările de utilaje de uz casnic şi 

birotică. Deocamdată noi nu avem o solicitare scrisă din partea spitalului 

referitoare la această necesitate. Ei trebuie să solicite aşa ceva.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu este de părere că ar trebui luat ceva de 

calitate. „Maşinile de gătit şi plitele intră în aceaşi categorie ? Avem o problemă 

majoră la Grădiniţa numărul 3.” 

Dl. director economic Mihai Plaii precizează că trebuie să se vadă exact 

titulatura obiectului ce se vrea achiziţionat. „Să vedem cum o clasificăm”. 

D-na consilier Micşunica Cosmescu consideră că acest amendament nu 

are nicio legătură cu acest proiect şi cu solicitarea domnului director. „Cunosc 

aptitudinile manageriale ale domnului director şi consider că a făcut destul lobby 

pentru sponsorizările către H.C.M. Roman. Am văzut la bugetul realizat la 

31.10.2010, o repartizare unitară a sumelor alocate. M-am uitat, totuşi la sumele 

alocate de către Consiliul Judeţean, până la data de 31.10.2010 şi am văzut 90 

mii lei. L-aş întreba pe domnul director dacă are promisiunea ca până la sfârşitul 

anului Consiliul Judeţean să îşi onoreze toată sumă alocată”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că s-a prelungit această 

finanţare pe o perioada de încă un an.  

D-na consilier Micşunica Cosmescu urează fetelor de la H.C.M. Roman 

mult succes la meciul următor. 

Dl. consilier Ilie Boloca îl roagă pe domnul preşedinte Petrică Sandu să 

transmită jucătoarelor de la H.C.M. Roman că efortul făcut de către Consiliul 

local este destul de mare, iar obiectivele pe care le au trebuie atinse.  

Dl. consilier Valerian Anghel îl roagă pe domnul director Petrică Sandu să 

prezinte obiectivele pe care le are echipa pentru acest campionat.  

Dl. preşedinte Petrică Sandu afirmă că obiectivul propus este scăparea de 

retrogradare. „La ora actuală noi avem o echipă subţirică şi din cauza banilor noi 

nu am adus fete în lot ca să dăm bani pe ele. Am făcut o economie de vreo 200 

milioane în fiecare lună.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu aduce la cunoştinţă faptul că s-a 

renunţat la toate jucătoarelor cu salarii mari. „Am vândut-o pe Tivadar. Pentru 

prima dată în istoria H.C.M. Roman am făcut un transfer pentru care am luat 

bani. Am luat pe Tivadar vreo 15 mii de euro. Acum promovăm fetele noastre. 

Avem deja în lotul naţional de tineret 3 sportive de la Roman. Am redus 

cheltuielile, am redus apartamente, am redus cazările, am căutat pe piaţă cele 

mai ieftine locaţii, am umblat la salarii, nu avem nici o jucătoare care să aibă 

salariul peste 2.000 euro. La Oltchim nu există jucătoare care să aibă salariul sub 

6.000 de euro”.  

Dl. preşedinte Petrică Sandu afirmă că la o deplasare, cum este la Baia 

Mare, ar trebui să se plece cu cel puţin două zile înainte. „Se joacă sâmbătă şi se 

pleacă azi. Nu plecăm cu antrenor secund. Nu se pleacă decât cu antrenor şi cu 

şoferul care trebuie să conducă. Ne-am gândit numai la economii.”  



Page | 4  

 

Dl. consilier George Lazăr afirmă că l-a urmărit cu interes pe domnul 

preşedinte, dar din spusele acestuia, romaşcanii par obligaţi la un moment dat să 

susţină echipa . „Fals, pentru că până la urmă noi ca romaşcani suntem datori să 

ne plătim corect pe de o parte taxele şi impozitele şi pe de altă parte să trăim o 

viaţă mai bună. Nu neapărat pentru a susţine mişcarea sportivă romaşcană în 

exces. La început ştiu că s-a aprobat 17 miliarde pentru handbal, iar acum venim 

din nou cu o sumă de 3 miliarde. La începutul anului când s-a votat bugetul 

domnul director a venit şi ne-a expus miliardele pe care echipa de handbal le are 

pentru anul acesta şi că obiectivul este o poziţionare în primele 5 echipe din 

clasament. Care este acum obiectivul”.  

Dl. preşedinte Constantin Holban afirmă că domnul preşedinte Petrică 

Sandu a precizat că obiectivul este evitarea retrogradării. 

Dl. consilier George Lazăr consideră că trebuie asigurată continuarea 

activităţii de sport pentru că până la urmă este echipa municipalităţii. 

Dl. consilier Marian Emil Pericică afirmă că suma de 300 mii lei pentru 

romaşcani este foarte mare. „300 mii lei pentru club este puţin. Trebuie găsiţi şi 

sponsori de marcă care să poată să îşi permită să investească. Într-adevăr trebuie 

să ne mai gândim şi în altă parte şi la străzi şi la canale şi la trotuare. Îl înţeleg 

pe domnul Sandu, dar haideţi să ne gândim şi la stringenţa oamenilor”. 

Dl. preşedinte Constantin Holban are rugămintea de a se aproba suma 

solicitată. „În bugetul pentru anul viitor, o să căutăm împreună soluţii pentru a 

ajuta handbalul romaşcan. Este o emblemă pe care mulţi dintre noi ar trebui să o 

respecte”. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că această situaţie este din 

cauza domnului fost primar Cărpuşor. „El ne-a adus în situaţia să avem echipă în 

divizia naţională”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – forma iniţială - a fost 

aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. S. D. Cazan). 
 

Diverse: 
 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune să se dea bannerele jos din 

sală până ce sponsorii îşi plătesc datoriile. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu consideră că la şedinţa ordinară 

următoare trebuie prezentată o informare din partea conducerii administrative a 

clubului.  

 Dl. consilier Eugen Păuleţ afirmă că sunt societăţi comerciale care susţin 

echipa de handbal şi nu au bannere acolo. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în acest caz este vina 

societăţii. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Constantin Holban declară 

închise lucrările şedinţei. 

 
       Preşedinte de şedinţă                   

      Consilier,                                                              Secretar, 

      Constantin HOLBAN                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


