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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 25.01.2011, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 38/21.01.2011; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul municipiului Roman, începând cu orele 

11
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 14 consilieri lipsind motivat dl. consilier Cristi Nicolaie 

Avram şi  dl. consilier Vasilică Murăriţa, iar nemotivat dl. consilier Valentin 

Dănăilă, dl. viceprimar Constantin Ghica, dl. consilier George Lazăr, dl. 

consilier Marian Emil Pericică şi d-na consilier Daniela Gabriela Suman.  

Preşedinte de şedinţă este dl. Aurelian Jora care declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu mulţumeşte celor prezenţi pentru că 

au dat dovadă de implicare în problemele comunităţii. „Avem într-adevăr un 

punct foarte important, respectiv punctul 4) de pe ordinea de zi. Vreau să vă 

spun că pentru aceast punct s-a lucrat vineri, sâmbătă şi duminică într-un ritm 

infernal. Sunt studii de fezabilitate de circa două miliarde de lei, care sperăm să 

atragă circa patru milioane de euro. Sperăm să obţinem un număr important de 

kilometri şi pentru Roman. Ştiţi că se vor face 10.000 de kilometri la nivel 

naţional prin credit furnizor. De aceea este un proiect important pentru atragerea 

de fonduri guvernamentale pentru municipiul Roman. Vreau să vă mulţumesc, 

dumneavoastră consilierilor prezenţi, care aţi înţeles importanţa acestui proiect 

pentru dezvoltarea municipiului Roman”.      
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Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului procedurii şi a 

contractului de concesionare a serviciului public de salubritate 

componenta „Depozitarea controlată a deşeurilor municipale”; 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. 

MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman asupra depozitului de 

deşeuri al Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

proprietate privată a municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii; 

  

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea raportului procedurii şi a 

contractului de concesionare a serviciului public de salubritate componenta 

„Depozitarea controlată a deşeurilor municipale” – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Valerian Anghel afirmă că la litera a) a articolului 13 din 

anexa nr. 2 (Drepturile concedentului) se menţionează obligaţia concedentului 

de a inspecta bunurile şi activităţile delegate ori de câte ori consideră necesar, de 

a verifica modul de respectare a obligaţiilor prevăzute în contract, etc. „La acest 

punct eu aş propune înfiinţarea unei comisii formate din consilieri locali şi 

reprezentanţi ai primăriei, care lunar să facă control la societatea care preia în 

administrare”.   

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că indiferent de ce bun sau 

instituţie ar fi vorba, care ţine de domeniul public sau privat al municipiului, ca 

şi consilieri locali nu au numai dreptul dar chiar şi datoria de a vedea anumite 

lucruri şi a le discuta împreună. „Sunt de acord cu dumneavoastră dar nu putem 

veni cu o comisie în interiorul regulamentului. Sunt de acord cu înfiinţarea ei dar 

nu prin contract”. 

Dl. consilier Viorel Stan face un amendament la propunerea făcută de 

domnul consilier Anghel. „Doresc ca această comisie să prezinte în Consiliul 

local rapoarte perioadice lunare sau de câte ori este nevoie. Asta pentru 

transparenţă.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi 

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

Dl. consilier Viorel Stan doreşte să ştie dacă s-a aprobat şi propunerea 

domnului consilier Valerian Anghel.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu consideră ca această comisiei ar 

trebui stabilită într-o altă şedinţă, când vor fi prezenţi şi colegii din celălalt 

segment politic. „Pentru transparenţă. Să nu creadă că am făcut noi vreo 

înţelegere, pentru că normal era să participe şi dumnealor”. 

 Dl. consilier Constantin Holban afirmă că s-au prezentat la şedinţă de 

astăzi din respect pentru romaşcani. „Deasemenea, rugăm insistent, ca mapa cu 
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proiectele de hotărâre să se înmâneze la şedinţele extraordinare cu 3 zile înainte, 

iar la şedinţele ordinare cu 5 zile înainte, conform legii”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că aceste termene au fost 

respectate întotdeauna. „Şedinţa extraordinară se mai poate ţine şi de îndată în 

caz de forţă majoră sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor 

locuitorilor municipiului Roman. Punctul 4) de pe ordinea de zi, ca să fiu drept 

şi corect cu dumneavoastră, se incadrează în categroia de maximă urgenţă pentru 

rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului Roman. În rest încercăm să 

respectăm tipicul şedinţelor de consiliul, fie ele ordinare sau extraordinare”. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că această şedinţa trebuia să 

aibă loc pe 20 ianuarie şi nu pe 25 ianuarie. „Termenul de 30 de zile de la 

câştigarea licitaţiei de către societatea ROSSAL se împlinea pe data de 21 

ianuarie 2011. Normal noi trebuia să facem această şedinţă pe 20 ianuarie, 

pentru a nu intra în conflict cu societatea ROSSAL”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că s-a convenit cu cei de 

la societatea ROSSAL o prorogare de 7 zile pentru aprobarea acestui proiect. 
  

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – încetarea dreptului de administrare al 

S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman asupra depozitului de deşeuri 

al Municipiului Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, 

sport şi turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan precizează că angajaţilor de la S.C. 

Municipal Locato Serv S.A., din momentul în care au pierdut administrarea 

gropii de gunoi, li s-au micşorat salariile cu 20%. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că reducerea salariilor nu are 

legătură cu groapa de gunoi. „Nu mi se pare corect ca într-o perioadă de criză, în 

momentul în care profesorilor, medicilor, celor din administraţia publică li s-au 

redus salariile cu 25%, cei de la societăţile comerciale care au ca acţionar sau 

asociat Consiliul local să nu fie trataţi la fel. Vă spun sincer, salariul şoferului 

primarului este de 485 lei. Merge de dimineaţa până noapte târziu şi are o 

anumită răspundere prin toate delegaţiile care se fac. La  S.C. Municipal Locato 

Serv S.A. există şofer cu 1.500 lei net. Am atras atenţia că dacă suntem solidari 

să fim responsabili cu toţii şi să abordăm lucrul aşa cum trebuie. La noi sunt şefi 

de servicii care nu au salarii de 1.500 lei. Să nu confundăm lucrurile”.   

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă de când s-au micşorat 

salariile la S.C. Municipal Locato Serv S.A. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că a solicitat ca micşorarea 

să aibă loc începând cu 1 ianuarie 2011. „Am înaintat şi către Guvern, 

propunerea ca societăţiile şi companiile care ţin de activităţi auxiliare să meargă 

cu aceeaşi unitate de măsură. La anumite companii şi societăţi la nivel naţional 

le-au rămas salarii de zeci şi chiar sute de milioane. Am solicitat ca aceeaşi 

măsură să fie echidistant pentru toţi cei din sistemul bugetar”. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan citeşte o adresă din data de 

09.06.2010 adresată domnului director Constantin Damaschin, în care se 

precizează că în urma analizelor documentaţiei transmise, rezultă faptul că S.C. 
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Municipal Locato Serv S.A. nu îndeplineşte criteriile obligatorii pentru 

obţinerea licenţei. 

 Dl. consilier Lucian Ioan Pascariu afirmă că în momentul dării în 

administrare a gropii de gunoi către S.C. Municipal Locato Serv S.A., aceasta nu 

avea neapărat obligaţia să deţină acea licenţa. „Avea termen ca într-un an de zile 

să obţină acea licenţă”.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că s-a depus toată 

documentaţia necesară. „Au găsit ei o motivaţie”. 

 Dl. director de la S.C. Rossal S.R.L. Roman - Ionel Ciocan precizează 

faptul că pentru a participa la o licitaţie trebuie mai întâi să fii dotat şi utilat. 

„După ce eşti dotat şi corespunzi poţi să participi la licitaţie.  În baza contactului 

care îl obţii şi cu această hotărâre de consiliul local mă prezint la Bucureşti la 

A.N.R.S.C. unde mi se va elibera o nouă licenţă”.    

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că societatea S.C. Municipal 

Locato Serv S.A. administra Gropa de gunoi fără a avea licenţă de exploatare.  

 Dl. consilier Viorel Stan declară că ceea ce făcea S.C. Municipal Locato 

Serv S.A. era legal. „S.C. Municipal Locato Serv S.A. se afla în derularea 

procedurilor de obţinere a licenţei”. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi 

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

 La punctul 3) 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea Studiilor de Fezabilitate şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Holban întreabă dacă banii pentru aceste studii de 

fezabilitate vor fi incluşi în proiectul privind aprobarea bugetului pe anul 2011. 

„Cu cât contribuie Consiliul local la acest proiect” ?  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în mod normal pe acest 

proiect guvernamental, ar trebui ca noi să venim cu contravaloarea studiilor de 

fezabilitate, a proiectelor tehnice, a avizelor şi eventual pe a TVA-ului. „Studiile 

de fezabilitate se ridică undeva în jur de două miliarde. Vom intra cu ele în 

prevederea de buget”. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă este garantată obţinerea 

finanţării pentru aceste proiecte. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că 100% nu se poate 

garanta.  

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că există posibilitatea pierderii 

acestor două miliarde de lei dar şi posibilitatea de a câştiga patru miliane de 

euro. 
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este mai mult ca sigur 

că va câştiga mai mult decât va cheltui pe aceste documentaţii. „Măcar un 

milion de euro tot vom câştiga”.  

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

unanimitate de voturi. 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Aurelian Jora declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

      Preşedinte de şedinţă                   

      Consilier,                                                              Secretar, 

           Aurelian JORA                                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


