MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604 E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: SECRETAR
Nr. 4786 din 28.02.2011

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28.02.2011, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 775/23.02.2011;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, începând cu orele
1200.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 19 consilieri lipsind motivat domnul consilier Cristi
Nicolaie Avram şi domnul consilier Sorin Dumitru Cazan.
Preşedinte de şedinţă este dl. Aurelian Jora care declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1.
2.

3.

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului
local pe anul 2010;
Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor punctelor de
colectare în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Neamţ”;
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;
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4.

Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2010 al domnului
Laurenţiu Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;

La punctul 1) de pe ordinea de zi – utilizarea excedentului anual al
bugetului local pe anul 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea amplasamentelor punctelor
de colectare în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor
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 3) 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.
Dl. consilier Marian Emil Pericică întreabă, referitor la cele 6 posturi de la
Compartimentul Circulaţie Drumuri Publice, dacă atribuţiile acestora nu se
suprapun cu cele ale celor de la Poliţia Naţională.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează faptul că prin Legea
Poliţiei Locale este prevăzut Compartimentul de Siguranţa Circulaţiei. „Am
discutat cu cei de la Poliţia Naţională. În perioada următoare se vor face nişte
cursuri întrucât aceste posturi vor fi acoperite tot cu angajaţi din fosta Poliţie
Comunitară devenită Poliţie Locală. Aceste cursuri sunt obligatorii şi vor fi
organizate de către A.N.F.P. Deci va fi ca o completare şi nu o suprapunere a
activităţilor”.
Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă câte angajări noi se fac după noua
organigramă.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că de toate sunt 70 de posturi
la Poliţia Locală. „Acestea sunt ocupate cu personal tot din primărie. Ar mai fi
câteva posturi dar legea nu permite mai mult. La 7 posturi vacante avem voie să
ocupăm un post”.
Dl. consilier Constantin Holban declară că personalul Poliţiei Locale este
în funcţie de numărul locuitorilor municipiului Roman. „Noi ne încadram pe la
65”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că erau 67 de angajaţi din care
5 ieşeau ieşeau la pensie. „Avem numărul de posturi alocate dar nu şi ocupate.
Prinse în organigramă, dar nu şi în execuţie”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
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La punctul 4) de pe ordinea de zi – domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu –
Primarul Municipiului Roman prezintă Raportul de activitate pe anul 2010.
Diverse:
D-na consilier Gabriela Daniela Suman afirmă că actul managerial
presupune 3 direcţii principale de acţiune. „O primă direcţie ar fi partea de
administrare, a doua structura comunitară, şi a treia direcţie să zicem partea de
dezvoltarea comunitară. Raportul dumneavoastră evidenţiază câteva succese
realmente importante, în ceea ce înseamnă partea de administrare şi partea de
dezvoltare a aptitudinii comunitare. Sunt într-adevăr lucruri remarcabile, care cu
toţii le ştim. Pentru noi rămâne însă o îngrijorare permanentă, faptul că în ultimii
ani, e greu de spus câţi ani, Romanul este supus unui proces continuu de
repopulare şi emigrare a populaţiei active, din cauza lipsei de dezvoltare
economică consistentă. Şi atunci întrebarea pe care vreau să o adresez este dacă
aţi reuşit şi dacă aţi gândit, pentru perioada următoare, acea parte de atragere a
investiţiilor, a investitorilor, a îmbunătăţirii mediului de afaceri, pentru ca
Romanul să reuşească din nou, după foarte mulţi ani, să atragă surse umane de
mare calitate, pentru că avem din ce în ce mai mult această problemă”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu aminteşte că în Consiliul local a fost
adoptată o măsură de reducere a fiscalităţii pentru atragerea mediului
investiţional la Roman. „Aţi aprobat atunci acele măsuri fiscale pentru a scuti de
la plata unor taxe şi impozite locale pe cei care doresc să investească în
municipiul Roman. Vreau să vă spun câteva succese înregistrate: unul dintre ele
a fost relansarea acestei societăţi importante pentru zona Romanului care este
Arcelor Mettal Steel Roman. La demersul pe care l-am avut personal vis-a-vis
de Ministerul Economiei, în discuţiile directe cu domnul Ministru Videanu şi cu
domnul Ministru Secretar de Stat Claudiu State, care a fost aici prezent, în
discuţie directă cu înalta conducere a Arcelor Mettal Steel de la nivel mondial, sau luat anumite decizii pentru demararea unor proiecte pentru sprijinirea acestei
instituţii cu importanţă majoră pentru municipiul Roman. Vă aduc aminte că
după foarte mulţi ani anul 2010 şi anul 2011 a înregistrat primele locuri de
muncă care au fost scoase piaţa muncii, circa 600, de către acest agent
economic. Vreau să vă spun că în urma demersului care l-am făcut la
conducerea firmei naţionale Somaco am reuşit să atragem dezvoltarea unei secţii
aici la Roman şi care va fi inaugurată chiar în această primăvară. Este vorba de o
secţie care va produce obiecte prefabricate de noutate în domeniul, respectiv
tubulatură pentru canalizaţie. Vreau să vă spun că acest lucru era planificat să se
facă într-un alt oraş din proximitatea Buzăului, însă prin demersurile şi discuţiile
pe care le-am purtat, am reuşit să atragem această importantă unitate de
producţie la Roman. Deasemenea, suntem în discuţii înaintate cu un producător
pentru materiale de construcţii, un important concern, care doreşte ca până la
sfârşitul anului 2011 să deschidă o secţie de producţie la Roman”.
D-na consilier Daniela Gabriela Suman îi mulţumeşte domnului primar
pentru precizările făcute şi afirmâ că din păcate, deocamdată nu se simte un
fenomen major de creştere în zona aceasta.
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Dl. consilier Viorel Stan afirmă că în municipiul Roman cererea de forţă
de muncă nu este satisfăcută de oferta de locuri de muncă. „În acest sens vreau
să vă întreb dacă aveţi o corelare exactă reală între cerere şi ofertă pe de o parte
şi locurile de şcolarizare, planul de şcolarizare din municipiul Roman pe de altă
parte”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că a avut o întâlnire cu
conducererea Petrotub şi cu conducerea Grupului Şcolar „Vasile Sav” pentru
organizarea unor clase atât în formare iniţială pe partea de şcoală profesională,
cât şi pe partea de specializare - şcoala de maiştri şi postliceală. „Se află deja un
asemenea proiect în implementare. Deasemeni s-a purtat o discuţie
asemănătoare cu conducerea UMARO şi cu conducerea Colegiului Naţional
„Petru Poni” care a preluat fostul Liceu numărul 1. La nivelul municipiului
Roman directorii îşi pun la punct planul de şcolarizare şi dezvoltare profesională
atât pe formare iniţială cât şi pe formare continuă. În momentul de faţă, datorită
şi concurenţei, există probabil o mai puţină colaborare între şcoli”.
Dl. consilier Viorel Stan declară că nu doreşte să se perpetue acea lozincă
precum că şcoala romaşcană scoate şomeri.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu menţionează că va fi întotdeauna
alături de şcoală. „ Nici nu aş avea cum altfel. Dumneavoastră consilierii locali
sunteţi reprezentanţi în Consiliile de Administraţie. Sunteţi aproape de ceea ce
înseamnă nevoia şcolară. Eu cred că într-un triunvirat Consiliul local – Primărie
– Şcoală întotdeauna se vor găsi soluţiile cele mai bune”.
Dl. consilier Marian Emil Pericică declară, referitor la capitolul în care
este specificată relaţia dintre Primar şi Consiliul local, că se aştepta să fie o
prezentare mai amplă şi nu una de un sfert de pagină, din cele 20 ale raportului.
„Cred că era bine dacă s-ar fi putut prezenta mai pe larg. Observ că au fost 17
întâlniri din care: 11 şedinţe extraordinare şi 6 şedinţe ordinare. Putem spune că
în mod indirect şi noi consilierii locali am adus un aport economic. Cred că ar fi
trebuit menţionat şi acest lucru”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că ceea ce s-a întâmplat astăzi
este prezentarea raportul Primarului în faţa Consiliului local. „Fiecare dintre
membrii Consiliului local, au dreptul dar şi obligaţia de a prezenta raportul de
activitate. Eu vin chiar în întâmpinarea acestei dorinţe a dumneavoastră şi vă
sprijin ca acest raport al dumneavoastră să fie afişat pe site-ul Primăriei. Voi ţine
cont ca în forma finală acest raport de activitate să fie mai pe larg prezentat”.
Dl. consilier Viorel Stan întreabă care este situaţia la acel centru logistic
N.A.T.O.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că în momentul de faţă
sunt acoperite cam 600 de locuri de muncă. „Din păcate ei au nevoie de
specialişti, iar specialiştii vin din alte unităţi. Nu este rău pentru că cei care vin
plătesc taxe şi impozite şi consumă din Roman. Au fost ofiţeri de nivel superior
care au fost transferaţi din Fălticeni, din Suceava, din Focşani şi din Bacău. Ei
caută acum o soluţie să îşi construiască locuinţe aici în zonă. Suntem în demers
şi cu Ministerul Apărării. Vom căuta şi pe această cale să obţinem o nouă
investiţie”.
D-na Lenuţa Nuşa Chiriac întreabă unde stau aceşti ofiţeri.
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Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că majoritatea au stat la
căminul garnizoanei. „O perioadă au stat la Hotelul Mariko Inn întrucât Hotelul
Roman este în lucru. Un număr important de agenţi imobiliari mi-au spus că
piaţa imobiliară a început să se deblocheze tocmai pe această linie. Sediul lor
este pe strada Dumitru Mărtinaş. Vor începe şi pe strada Anton Pann. Mai au
acolo şi fostele cămine pe care ei ar dori, cu bani de la minister, să le
reamenajeze ca şi locuinţe sociale pentru militari”.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Aurelian Jora declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Aurelian JORA

Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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