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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 16.12.2010, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 4407/10.12.2010;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1400.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilieri.
Preşedinte de şedinţă este dl. Neculai Iftimie care declară deschisă şedinţa
ordinară a Consiliului Local.
În deschiderea şedinţei, un grup de elevi de la Colegiul Naţional „RomanVodă” prezintă un program de colinde.
Dl. consilier Constantin Holban propune consiliului local ţinerea unui
moment de reculegere în memoria celui care a fost profesor Valerian Percă vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.
Dl. preşedinte Neculai Iftimie supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din 18.10.2010 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Neculai Iftimie supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 29.10.2010 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Neculai Iftimie supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 12.11.2010 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Neculai Iftimie supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 02.12.2010 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu menţiunea de a se
modifica ordinea de zi, după cum urmează:
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- anexa de la punctul 5) „Proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării unor terenuri pentru construcţii” se completează cu două
subpuncte (7 - bd. Roman Muşat, nr. 21 şi 8 - str. Colectorului, f.nr.);
- punctul 18) „Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
143/2010 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale
Spitalului Municipal de Urgenţă Roman se va completa cu anexa
numărul 6;
- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 19) – „Proiect de hotărâre
privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza Municipiului
Roman, judeţul Neamţ, în categoria drumurilor comunale”
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi după cum urmează:
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism;
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri;
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 60/18.07.2005;
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
proprietate privată a municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri
pentru construcţii;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru
închirierea spaţiilor aflate în administrarea Consiliului Local al
municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 140/18.10.2010
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare al
Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator
de transport;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de
transport în regim de Taxi şi a Serviciului de transport în regim de
Închiriere;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii unei taxe de
concesiune;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru transport şi
colectat deşeuri menajere;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru
salubrizare stradală în municipiul Roman;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 89/2010 privind
aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru
aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local
subordonate;
14. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010 şi
a listelor de investiţii din bugetul local;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adiţional la contractul
de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare 28/10.09.209;
1.
2.
3.
4.
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16. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 al H.C.L. nr.
110/2010 privind 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;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local;
18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 143/2010 privind
aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Spitalului Municipal
de Urgenţă Roman;
19. Proiect de hotărâre privind clasificarea unui drum de interes local de
pe raza Municipiului Roman, judeţul Neamţ, în categoria drumurilor
comunale;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de
urbanism. Cele 4 P.U.Z.-uri au fost avizate de comisia pentru urbanism şi
administrarea teritoriului şi de comisia juridică şi votate de către plenul
consiliului local, după cum urmează:
 1. P.U.Z. „Creşterea competitivităţii economice a S.C. NEMASE
COMPROD S.R.L. prin modernizarea, eficientizarea şi dezvoltarea
capacitaţii de producţie – CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ”,
proiect nr. 109/2010, elaborat de arh. Bogdan Constantin Adomniţei,
beneficiar S.C. NEMASE COMPROD S.R.L. Roman – avizat favorabil –
aprobat cu 20 de voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. G. Lazăr);
 2. P.U.Z. „Construire Hală auto industrială, amenajare parcare şi
acces auto, str. Nicolaie Bălcescu nr. 36”, proiect nr. 809/2010 elaborat
de arh. Bogdan Constantin Adomniţei, beneficiar S.C. PIACOR COM
S.R.L. Roman – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 3. P.U.Z. „SPAŢIU PRESTĂRI SERVICII AUTO, str. Vasile
Alecsandri nr. 15”, proiect nr. 31/2010 elaborat de arh. Moreanu,
beneficiar S.C. LUMIBIORAD S.R.L. Roman – avizat favorabil.
Dl. viceprimar Constantin Ghica precizează că aici trebuie să se ţină cont
de avizul nr. 29/30.11.2010 dat de către Consiliul judeţean, respectiv retragerea
din intersecţie, spre interior, cu 3 m.”
3. P.U.Z. „SPAŢIU PRESTĂRI SERVICII AUTO, str. Vasile
Alecsandri nr. 15” proiect nr. 31/2010 elaborat de arh. Moreanu, beneficiar
S.C. LUMIBIORAD S.R.L. Roman – aprobat cu observaţia d-lui viceprimar
Constantin Ghica (retragerea din intersecţie, spre interior, cu 3 m) în unanimitate
de voturi;
 4. P.U.Z. „SPAŢIU PRESTĂRI SERVICII AUTO, str. ECATERINA
TEODOROIU, NR. 6”, proiect nr. 13/2010 elaborat de arh. Moreanu
Victor, beneficiar dl. Muscheru Ovidiu – avizat favorabil – aprobat în
unanimitate de voturi;
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri - cele
8 puncte au fost avizate de comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului
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şi de comisia juridică şi votate de către plenul consiliului local, după cum
urmează:
 1. S.C. ROMACTIV S.R.L. – Anton Pann, 1 – avizat favorabil;
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă toţi aceşti
concesionari/chiriaşi, inclusiv Biserica Ortodoxă de Stil Vechi „Sf. Treime” au
făcut cereri pentru a cumpăra aceste terenuri.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că sunt solicitări în acest
sens, iar evaluatorul este plătit, conform legii, de către solicitant”.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă aceşti concesionari sau
chiriaşi care au cerut să cumpere aceste terenuri, au fost informaţi de valoarea ce
va trebui plătită în urma aprobării hotărârii de consiliul local.
D-na Ana-Maria Alexe menţionează că după ce plenul consiliului aprobă
vânzarea, se trimite solicitanţilor notificare cu preţul aprobat de către consiliul
local.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă preţurile sunt cu TVA.
D-na Ana-Maria Alexe precizează că preţurile sunt fără TVA.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan este de părere ca mai întâi trebuiau
informaţi concesionarii/chiriaşii acestor terenuri de valoarea metrului pătrat,
cum a fost evaluat, iar apoi să fie supuse aprobării. „S-ar putea ca noi să
aprobăm astăzi şi o parte din dumnealor să nu mai fie interesaţi să mai cumpere.
La ora aceasta să vinzi în Roman un teren pe strada Dumbrava Roşie cu 100
euro/mp sau pe strada Anton Pann cu 75 euro/mp, eu zic că ar fi cea mai
puternică lovitură imobiliară pe care o dă Primăria Roman. Tocmai din acest
motiv eu aş fi de acord ca prima dată să îi informăm pe cei care au depus cereri
de valoarea pe care va trebui să o plătească şi apoi, dacă dumnealor doresc să
achiziţioneze aceste terenuri, să le aprobăm în consiliul local. S-ar putea să le
aprobăm şi să nu fie nimeni interesat”.
Dl. viceprimar Constantin Ghica precizează că în consiliul local se aprobă
numai rapoartele de evaluare. „Vânzarea se face potrivit legii de către comisia
nominalizată prin hotărârea consiliului local anterior aprobată”.
Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă dacă este obligatoriu să se plătească şi
TVA-ul.
Dl. viceprimar Constantin Ghica menţionează că TVA-ul trebuie plătit”.
1. S.C. ROMACTIV S.R.L. – Anton Pann, 1 – aprobat în unanimitate de
voturi;
 2. S.C. CHIM GRUP S.R.L. - Bd. Republicii, 74 - avizul comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului şi al comisiei juridice a fost
nefavorabil. Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Dl. viceprimar Constantin Ghica precizează că această clădire este
amplasată la o distanţă foarte mică de intersecţie, atât de Bulevardul Republicii
cât şi de strada Smirodava. „Propunerea noastră este de a nu vinde acest teren
pentru a nu fi afectată intersecţia. Creăm o problemă de circulaţie, practic este în
intersecţie”.
 2. S.C. CHIM GRUP S.R.L. – Bd. Republicii, 74 – respins în unanimitate
de voturi;
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 3. GĂBĂROI ANDREIA – Roman Muşat, 35/96 – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi;
 4. S.C. ALDI PROD S.R.L. – N. Bălcescu, f.n. – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi;
 5. BISERICA ORTODOXĂ DE STIL VECHI „SF. TREIME” –
Viitorului, 6 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 6. S.C. MOLDY M & C S.R.L., Dumbrava Roşie, 1 – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi;
 7. NEAGU FLOAREA – Tineretului, 15/41 – avizat favorabil – aprobat
în unanimitate de voturi;
 8. S.C. TEHNOLUX BMG S.R.L. – Smirodava, 21 bis – avizat favorabil–
aprobat în unanimitate de voturi;
La punctul 3) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 60 din
18.07.2005. 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 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 5) 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 plenul consiliului
local după cum urmează:
 pct. 1. – Tudor Vladimirescu, 4/1 – avizat favorabil cu amendamentul de
a se concesiona 30 mp în loc de 42 mp.
 pct. 1 – Tudor Vladimirescu, 4/1 – forma iniţială (42 mp) – respins în
unanimitate de voturi;
 pct. 1. – Tudor Vladimirescu, 4/1 – amendamentul comisiilor 30 mp –
aprobat cu 20 de voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan);
 pct. 2. – Bd. Republicii, 46A – avizat favorabil – aprobat în unanimitate
de voturi;
 pct. 3. – Bd. Republicii, 44 – avizat nefavorabil;
Dl. viceprimar Constantin Ghica menţionează că se doreşte a se prezenta
un proiect de amenajare a parcării. „La observaţii este trecut că se va amenaja
parcarea, dar nu avem un proiect de amenajare a parcării. Am fost şi am analizat
fiecare punct pe teren. Aici vedem că este afectat undeva trotuarul. Vrem să
vedem cum amenajează parcarea, ca să vedem îi dăm avizul sau nu”.
Dl. consilier Constantin Holban consideră că proiectul de hotărâre ar
trebui retras până prezintă proiectul de amenajare a parcării.
Page | 5

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu anunţă că retrage acest punct de pe
ordinea de zi.
 pct. 4 – Ştefan cel Mare 11, parter 1 – avizat favorabil – aprobat în
unanimitate de voturi;
 pct. 5 – Ştefan cel Mare 11, parter 1 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de
voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan);
 pct. 6 – N. Bălcescu, 5 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de voturi
„pentru” şi o abţinere (dl. G. Lazăr);
 pct. 7 – Colectorului, f. nr. – avizat favorabil cu amendamentul ca durata
concesiunii să fie de 15 ani nu 5 ani, iar la rubrica preţ să fie menţionat în
capul tabelului „Preţ - euro/mp/an şi nu „Preţ - lei/mp/an (echivalent
euro/mp/an) – aprobat cu amendamentele susmenţionate – în unanimitate
de voturi;
 pct. 8 – Bd. Roman Muşat, 21 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate
de voturi;
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea contractului – cadru pentru
închirierea spaţiilor aflate în administrarea Consiliului Local – 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 – modificarea H.C.L. nr.
140/18.10.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
– 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea Raportului de evaluare al
Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local prin curse regulate unui operator de transport – 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 a făcut propunere în
cadrul comisiei şi doreşte să o facă şi în plenul consiliului. „Este adresată
Compartimentului Transport Public Local. Să solicite acestui transportator ca în
orele de vârf, în primul rând dimineaţa la orele la care copiii merg la şcoala din
cartierul Bălcescu, să suplimenteze mijloacele de transport măcar cu o singură
maşină, dacă nu cu mai multe. Mijloacele de transport care sunt folosite pentru
perioada de dimineaţă sunt aglomerate, copii fiind nevoiţi să stea unul peste altul
şi nu cred că este normal”.
Dl. consilier Viorel Stan precizează că a făcut o propunerea în comisie,
dar o repetă şi în plen. „Locuiesc parţial pe strada Vasile Lupu, în zona A.N.L. şi
din discuţii cu mai mulţi cetăţeni din acea zonă, am dori dacă este posibil ca
unul din traseele din Roman să treacă şi pe acolo”.
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că de la anul o să încerce o
reaşezare a traseelor. „Mai ştiu şi eu câteva zone. O să acoperim ce a rămas.
Intrăm la sfărşitul lunii ianuarie cu reaşezarea traseelor”.
Propunerea domnului consilier Sorin Dumitru Cazan şi cea a domnului
consilier Viorel Stan au fost aprobate în unanimitate de voturi, urmând a fi
inserate într-un proiect viitor.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 9) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de transport
în regim de Taxi şi a Serviciului de transport în regim de Închiriere – avizul
comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier George Lazăr întreabă cum s-a ajuns la stabilirea acestui preţ
maximal de 3 lei/km.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că cei de la Consiliul
concurenţei au solicitat modificarea hotărârii pentru a se intra în legalitate”.
Dl. director Remus Grăjdeanu precizează că înainte a fost tarif de ruinare
(minim) şi tarif excesiv (maxim), iar acum va fi doar tarif maximal.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea menţinerii unei taxe de
concesiune – 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 11) de pe ordinea de zi – aprobarea tarifului pentru transport
şi colectat deşeuri menajere – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei îl întreabă pe domnul primar dacă se
află în pregătire caietul de sarcini pentru serviciul de transportat şi colectat
deşeuri menajere.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că se lucrează în comisie
tehnică şi juridică pentru configurare.
Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă afirmă că este aproape finalizat
caietul de sarcini.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că în comisie s-a pus
problema amânării acestui proiect, datorită faptului că nu are rost să se majoreze
acum aceste tarife întrucât în ianuarie se va intra în licitaţie.
Dl. consilier George Lazăr precizează că în expunerea de motive şi în
raportul de specialitate nu a văzut un fundament pentru creşterea indicilor.
Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă precizează că este trecut pe ultima
pagină indicile de ajustare, respectiv 1,26.
Dl. consilier George Lazăr întreabă ce înseamnă practic 1,26.
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Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă afirmă că ordinul A.N.R.S.C. nr.
109/2007 spune că periodic se ajustează cu indicele de evoluţie a preţurilor de
consum, indice ce este comunicat de către Institutul Naţional de Statistică.
„Statistic avem indicile din momentul în care s-a propus ultimul preţ, respectiv
martie 2009”.
Dl. consilier George Lazăr consideră că pentru această ajustare de preţ
trebuia să existe în spatele proiectului anumite condiţii prevăzute de lege. „Ca să
ajungem la fond trebuie să rezolvăm cu forma. Din punctul meu de vedere este o
problemă”.
Dl. director de la S.C. ROSSAL S.R.L. Ionel Ciocan precizează că în
acest preţ se reflectă salariile, preţul la combustibil, etc.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în spatele acestui indice
este un algoritm care probabil, ar fi trebuit să se vadă.
Dl. consilier Valentin Dănăilă aduce la cunoştinţă faptul că în comisie au
fost discuţii puţin mai lungi. „Am remarcat că reprezentantul firmei a încercat să
îşi prezinte punctul de vedere, să îşi apere interesul. Noi trebuie să realizăm
faptul că aici consilierii locali reprezintă interesele populaţiei. Gândiţi-vă că se
ajunge la aproape 570 mii lei vechi un metru cub de gunoi. În termeni reali
puterea de cumpărare a românilor a scăzut, implicit puterea de cumpărare a
romaşcanilor, fie ei pensionari, bugetari şi ceilalţi.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că este de acord cu aprecierile
făcute de domnul consilier Valentin Dănăilă. „Propun ca persoanele particulare
să fie trecute la punctul 2, împreună cu asociaţiile de proprietari. Ca al doilea
amendament, propun ca la punctul 2 preţul de colectare şi transport gunoi
menajer să fie de 40 lei/mc”.
Dl. consilier Viorel Stan consideră că acest proiect de hotărâre nu are o
fundamentare suficient de solidă. „Propun domnului primar ca acest proiect de
hotărâre să fie retras de pe ordinea de zi”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu consideră că nu trebuie creată o
practică în acest sens.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan consideră că acest proiect de hotărâre
trebuia retras înainte de a se formula amendamente.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială a fost
respins în unanimitate de voturi.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
domnului consilier Sorin Dumitru Cazan ca persoanele particulare să fie trecute
la punctul 2 împreună cu asociaţiile de proprietari, a fost respins întrucât a fost
1 vot „pentru” (dl. S. D. Cazan) şi 20 de abţineri.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
domnului consilier Sorin Dumitru Cazan ca la punctul 2 preţul de colectare şi
transport gunoi menajer să fie de 40 lei/mc, a fost respins întrucât a fost 1 vot
„pentru” (dl. S. D. Cazan) şi 20 de abţineri.
La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea ajustării tarifelor pentru
salubrizare stradală în municipiul Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe
a fost nefavorabil.
Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil.
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au
fost 21 de abţineri.
La punctul 13) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 89/2010
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru
aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local subordonate – 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 14) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul
2010 şi a listelor de investiţii din bugetul local – avizul comisiei pentru bugetfinanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban solicită anumite lămuriri, în special la
cheltuielile cu plus.
Dl. director economic Mihai Plaii afirmă că este vorba de suplimentare
pentru: - Sala de sport de la Şcoala nr. 6;
- ultimele lucrări de la Centrul de Primire Urgenţe care cuprind şi
instalaţiile electrice şi tot ceea ce înseamnă semnalizare;
- amenajarea unor locuinţe sociale într-un cămin;
- lucrări la sensul giratoriu;
- modernizarea şi lărgirea trotuarului pe strada Oituz.
Dl. consilier Constantin Holban are rugămintea ca la proiectele de
hotărâre să fie trecute cheltuielile defalcate.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea unui act adiţional la
contractul de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare 28/10.09.209 – avizul comisiei pentru administraţie publică locală,
sport şi turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că în anul 2011, la Roman, ar fi
pentru apă o creşterea a preţului cu 7,8%.
Dl consilier Valerian Anghel doreşte să ştie care este rostul aprobării
acestor preţuri în Consiliul local Roman, dacă ele deja au fost aprobate de către
Consiliul judeţean.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că aceasta este procedura
proiectelor Uniunii Europene. „Până astăzi trebuie ca toate Consiliile locale să
aprobe aceste modificări, iar ulterior vor fi aprobate de către Consiliul judeţean”.
Dl. consilier Eugen Păuleţ afirmă că prin implementarea acestui proiect
Comunitatea Europeană ne obligă să facem aceste demersuri.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este o creştere pe care
ne-am asumat-o încă de la început, prin convenţie.
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Dl. consilier Eugen Păuleţ menţionează că în momentul în care nu se
aprobă această majorare se pierde investiţia pe Roman.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că aşa ceva nu se poate.
„Este cadrul general. Este aprobat deja. Acum este vorba de eşalonarea pe an. Şi
dacă vă uitaţi, noi Roman-ul, suntem cu media cea mai mică. Sunt localităţi care
cresc cu 80%”.
Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că acest proiect a fost deja votat de
către Consiliul local Roman. „Dacă nu se aprobă şi această chestie, pică tot
proiectul”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19
voturi „pentru”şi 2 abţineri (dl. S. D. Cazan şi dl. C. Holban).
La punctul 16) de pe ordinea de zi – modificarea articolului 2 H.C.L. nr.
110/2010 privind 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.
Dl. consilier Eugen Păuleţ consideră că ar fi trebuit specificat şi preţul de
dinaintea acestei modificări.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că ultimele 3 elemente
sunt în completare. „S-a completat ceea ce a fost cu încă 3 elemente. Am întâlnit
în teren şi lucrări de acest gen care nu erau prinse la tarifare”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat 19 voturi
„pentru” şi 2 abţineri (dl. S. D. Cazan şi dl. C. Holban).
La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local - cele 2 sume au fost avizate şi aprobate de plenul Consiliului
local după cum urmează:
 articolul 1 – alocarea din bugetul local, din taxa specială pentru
susţinerea financiară a culturii, cultelor şi sportului a sumei de 30.000 lei
clubului de fotbal Sport Club Municipal PETROTUB Roman, sprijin
financiar necesar pentru asigurarea finanţării tuturor activităţilor până la
sfârşitul anului 2010 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de voturi
„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. D. Cazan);
 articolul 2 – alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei necesară
pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Festivalului de
datini şi obiceiuri de Anul Nou – ediţia I „Roman Metropolitan” care
va avea loc pe data de 28 decembrie 2010 – avizat favorabil – aprobat în
unanimitate de voturi;
La punctul 18) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 143/2010
privind 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.
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre (inclusiv cele 7 anexe) a
fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 19) de pe ordinea de zi – clasificarea unui drum de interes
local de pe raza Municipiului Roman, judeţul Neamţ, în categoria drumurilor
comunale – 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.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Neculai Iftimie declară închise
lucrările şedinţei şi urează membrilor Consiliului local, precum şi celorlalte
persoane prezente în Sala de şedinţe „Sărbători Fericite” şi „La Mulţi Ani”!

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. Neculai IFTIMIE

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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