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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28.04.2011, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1389/20.04.2011;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1100.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 19 consilieri şi a domnului Bogdan Nicolae Curcudel al
cărui mandat de consilier local urmează a fi validat.
Lipseşte motivat d-na consilier Daniela Gabriela Suman şi dl. consilier
Cristi Nicolaie Avram (şi-a înaintat demisia).
Preşedinte de şedinţă este dl. George Lazăr care declară deschisă şedinţa
ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă în calitate de invitaţi: Pr. Protopop dr. Florin-Aurel
Ţuscanu, prof. Flora Ordean, ing. Boris Cepalis, prof. Ioan Dobreanu, dl. Dan
Dimitriu, prof. dr. Vasile Ursachi, prof. Mihai Andone, ing. Doru Mircea
Măndăşescu, pr. Cornel Paiu, prof. Cecilia Bănică-Pal şi educ. Angela Tăbăcaru.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu urează celor prezenţi „Sănătate”,
„Bucurie” şi „Hristos a Înviat”.
Se ţine un moment de reculegere în amintirea domnului profesor Ioan
Vega - director adjunct al Colegiului Naţional <<Roman Vodă>>.
Dl. consilier Viorel Stan propune retragerea de pe ordinea de zi a
proiectelor 6) şi 7) şi crearea unei comisii formate din reprezentanţi ai Societăţii
Civile şi reprezentanţi ai partidelor politice prezente în consiliul local.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că acest proiect a fost iniţiat de
dumnealui, dar la solicitarea atât a conducerii Bibliotecii cât şi a oamenilor care
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preţuiesc cultura din municipiu Roman. „A fost un proiect care a fost dat spre
analiză tehnico-financiară unui grup de arhitecţi care sunt atestaţi de către
Ministerul Culturii. Aş vrea pentru comparaţie, pentru că au fost mai multe
discuţii vis-a-vis de preţul acestui proiect de 36 de miliarde, să vă spun că o
clădire care se află pe strada Sucedava, cunoscută de cei care au lucrat mai de
mult în învăţământ ca fiind vechea Şcoală nr. 5 din Roman (situată între Biserica
Precista Mică şi Şcoala nr. 2) a fost gândită cu ani în urmă spre a fi reabilitată.
Cu ani în urmă a fost estimată lucrarea la acea clădire în jur la 28 de miliarde.
14,7 miliarde au fost bani deja investiţi acolo în consolidare, iar lucrarea a
stagnat. Din 1998 şi până în prezent nu s-a mai făcut nimic. Gradul de degradare
a ei s-a accentuat. Am reuşit obţinere de fonduri pentru două obiective
importante: Sala Polivalentă de la Miron Costin, care va intra în execuţie
săptămâna viitoare şi clădirea destinată pentru Clubul Elevilor. S-au acordat
sume care ar fi necesare pentru terminare, de circa 10 miliarde de lei din care 1
miliard trebuie să îl punem noi Consiliul local, pentru partea de utilităţi. Deci în
total ar fi vorba undeva în jur de 26 de miliarde, aproximativ 1 milion de dolari,
într-o clădire care nu este monument istoric şi care nu este clasificată ca având o
valoare deosebită din punct de vedere al artei. Mulţumesc celor care au venit
astăzi cu gândul de a susţine acest proiect. Sunt oameni care sunt specializaţi pe
aşa ceva şi eu am învăţat acest lucru de bun simţ, că poţi veni cu o idee, poţi
veni cu o viziune, dar acolo unde trebuie să intervină specialistul, trebuie să îl
asculţi pentru a nu ieşi un fiasco. Eu vă spun că suntem pe cale de a pierde
finanţarea Consiliului Judeţean. Vreau să vă spun că domnul preşedinte al
Consiliului Judeţean deja are mari rezerve că vor mai putea fi alocaţi aceşti bani
în acest an. Am vrut să vă aduc la cunoştinţă despre ce este vorba. Eu sunt
deschis spre orice propunere, numai să fie bine oraşului”.
Dl. consilier Viorel Stan îi roagă pe cei din mass-media să prezinte corect
pe post intervenţiile consilierilor opoziţiei. „Prima intervenţie a mea din şedinţa
trecută spunea: <Felicit primarul pentru acest proiect, felicit consiliul local
pentru posibilitatea pe care o are de a rezolva o problemă deosebită a culturii>.
Aceasta a fost poziţia noastră a consilierilor U.S.L. şi nu o poziţia contra culturii
sau contra clădirilor culturale din municipiul Roman, municipiu în care trăim cu
toţii şi ne trăim viaţa. Tocmai de aceea pentru rezolvarea corectă şi cinstită a
acestei probleme propunem retragerea acestui proiect şi pe calea consecinţei a
proiectului de hotărâre numărul 7 şi constituirea de urgenţă a unei comisii
formată din consilieri ai celor patru partide politice reprezentante în consiliul
local, membri ai Societăţii Civile, oameni de cultură şi de valoare pe care eu îi
respect şi îi salut cu respect din nou. Aş vrea să mai subliniez un lucru: noi
consilierii de la U.S.L. ne-am abţinut în Săptămâna Mare de la intervenţii
politice. Puteam şi noi să ieşim pe post şi să avem anumite poziţii şi intervenţii
politice, dar din respect pentru ceea ce înseamnă pentru orice creştin Săptămâna
Mare, nu am ieşit pe post”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că nici din partea cealaltă
nu a ieşit nimeni pe post în Săptămâna Mare. „Să discutăm foarte corect despre
ce este vorba. Să facem o comisie miercuri dimineaţă la ora 1000, formată din
câte doi consilieri de la fiecare partid politic, inclusiv consilierul independent
din consiliul local, împreună cu cei cei care prezenţi în sală. Apoi joi la ora 1000
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să facem o şedinţă de consiliul local extraordinară. Dacă sunteţi de acord în
aceste condiţii, eu atunci retrag cele două proicte”.
Dl. consilier George Lazăr este de părere că ar trebui ca miercuri să
participe toţi consilierii locali. „De ce doi consilieri ? Toţi să fim prezenţi. Până
la urmă toţi votăm aici”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu consideră că trebuie creată o comisie
flexibilă, care să lucreze rapid. „Am înţeles că aţi fost de acord cu acest lucru: cu
doi reprezentanţi din fiecare partid plus consilierul independent. Vor fi în total 7
consilieri plus încă 7 din partea culturii. Comisia să se întâlnească miercuri la
ora 1000 să se întâlnească şi joi la ora 1000 să putem intra în şedinţa de consiliul
local extraordinară. Sunteţi de acord cu această propunere ?”
Dl. consilier Viorel Stan propune introducerea pe ordinea de zi a
punctului diverse. „Să stabilim componenţa comisiei”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu consideră că fiecare formaţiune
politică trebuie să îşi numească oamenii. „Noi stabilim un număr. Dacă se adună
100 de oameni durează o săptămână”.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că în momentul în care felicită
pe cineva pentru un proiect nu poate în acelaşi timp să-i ceară să retragă acel
proiect. „Domnule primar vă felicit pentru proiectul de reabilitare a bibliotecii,
dar vă rog frumos să îl retrageţi de pe ordinea de zi. Aş fi ipocrit. Nu doresc să
fac parte din nicio comisie privind Biblioteca. Vorbim de consilierii din
opoziţie. Eu cred că cei din opoziţie sunt consilierii Partidului Democrat Liberal,
pentru că ei sunt 8 nu 11. Haideţi să nu ne mai cerem osândă. Ştiţi noi suntem în
opoziţie dar avem 13 voturi. În opoziţie înseamnă când ai sub 11. Să fim realişti.
Haideţi să parcurgem proiectele de hotărâre care le avem pe ordinea de zi”.
D-na profesor Flora Ordean afirmă că ea a pornit acest protest al
profesorilor de Limbă şi Literatură Română. „După aceea am făcut ca postul de
televiziune să se asocieze campaniei SOS Salvaţi Biblioteca pentru Viitorime.
Am adunat până la ora aceasta 7323 de semnături. Le puteţi verifica. Le aveţi
aici cu semnătură, cu serie şi număr de buletin, plus oameni care s-au alăturat
telefonic. Vrem să vă atragem atenţia că nu vrem jocuri politice pe lucruri de
cultură. Dumneavoastră ştiţi mai bine decât oricine, ştie foarte bine şi opoziţia.
2,5 miliarde a costat, pentru situaţii de urgenţă, la un bloc. Banii au intrat în
buzunarul unei firme a Partidului Social Democrat. Ştiţi foarte bine care. Se
dărâmă biblioteca pe 5.000 de utilizatori, aţi văzut cu ochii dumneavoastră cum
arată. Nu vă permitem să vă târguiţi pe proiecte care vizează viitorul naţiunii
noastre. Noi vom continua campania de strângere de semnături pentru că cei mai
mulţi utilizatori sunt copiii. Noi îl rugăm pe domnul primar să nu retragă
proiectul”.
Dl. Dan Dimitriu consideră că este foarte grav când cei puşi în fruntea
comunităţii locale stau pe gânduri dacă este bine sau nu cu privire la
monumentele de cultură. „Referitor la Târgul Romanului, pe fiecare metru pătrat
pe care calci, calci pe istorie. S-au distrus multe clădiri când a venit comunismul
la putere pentru că au aparţinut burghezo-moşierilor. După 1989 a cui burghezomoşier au fost atâtea lăcaşe de cultură care s-au distrus ? A intrat ţara în pradă.
Ce lăsăm noi urmaşilor noştri ? Praf şi pulbere ? S-a distrus Colţul Galben,
monument de istorie. Casa Ioachim nu face obiectul unei case zugrăvite. Nu se
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zugrăveşte această clădire care este monument. Restaurarea, reconstrucţia,
refacerea şi conservarea acestui imobil se face de oameni de cultură. Nu se face
nici de o întreprindere sau de către o instituţie care toarnă betoane sau pune
borduri”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că totdeauna a fost de
principiu că o pace strâmbă este mai bună decât un război drept. „Propun ca
miercuri să fie întâlnirea, iar joi la ora 1000 o extraordinară în care să se voteze
aceste proiecte. Vreau să dau dovadă de toleranţă, de înţelepciune. Este un
proiect prea important ca să îl ratăm în acest momen. Prin urmare le retag acum
şi rămâne pentru săptămâna viitoare să intre în şedinţă extraordinară”.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu următoarele menţiuni:
- se retrage de pe ordinea de zi punctul 6) – „Proiect de hotărâre privind
aprobarea studiului de fezabilitate „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ŞI
VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL,
PRECUM ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR CONEXE
BIBLIOTECII „GEORGE RADU MELIRON” DIN ROMAN;
- se retrage de pe ordinea de zi punctul 7) – „Proiect de hotărâre privind
aprobarea unei asocieri cu Judeţul Neamţ în vederea implementării proiectului
„Restaurarea, consolidarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi modernizarea infrastructurilor conexe Bibliotecii „George Radu
Melidon” – Roman”;
- se suplimentează punctul 9) de pe ordinea de zi – „Proiect de hotărâre
privind acordarea unui titlu de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman” cu
propunerea de acordare a unui titlu de „Cetăţean de Onoare” al municipiului
Roman Înalpreasfinţitului Eftimie Luca - Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului;
- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 12) – „Proiect de hotărâre
privind acceptarea donaţii unor materiale oferite de Compania Judeţeană APA
SERV S.A. Neamţ în vederea implementării unei conducte de apă”, aceasta fiind
aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat
de consilier;
Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier;
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările
şi completările ulterioare;
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din
domeniul public al municipiului în domeniul public al statului;
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 187 din 12.10.2009
privind aprobarea achiziţionării unot terenuri pentru modernizarea
Arterei Roman-Est;
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate
„RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ŞI VALORIFICAREA
DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL, PRECUM ŞI
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURILOR
CONEXE
BIBLIOTECII „GEORGE RADU MELIRON” DIN ROMAN – Retras
de iniţiator;
Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Judeţul Neamţ în
vederea implementării proiectului „Restaurarea, consolidarea şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi modernizarea
infrastructurilor conexe Bibliotecii „George Radu Melidon” – Roman”
– Retras de iniţiator;
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
proprietate privată;
Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de
Onoare” al municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local;
Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2011 şi
a listei de investiţii finanţate din bugetul local;
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor materiale oferite de
Compania Judeţeană APA SREV S.A. Neamţ în vederea reamplasării
unei conducte de apă;
Diverse;

La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a unui
mandat de consilier – avizul comisiei de validare 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 – validarea unui mandat de consilier –
avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Dl. Bogdan Nicolae Curcudel depune jurământul.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi
completările ulterioare – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea
teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juriridice 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 trecerii unor imobile 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
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 187 din
12.10.2009 privind aprobarea achiziţionării unot terenuri pentru modernizarea
Arterei Roman-Est – 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate
„RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A
PATRIMONIULUI CULTURAL, PRECUM ŞI MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURILOR CONEXE BIBLIOTECII „GEORGE RADU
MELIDON” DIN ROMAN – retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea unei asocieri cu Judeţul
Neamţ în vederea implementării proiectului „Restaurarea, consolidarea şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum
şi modernizarea
infrastructurilor conexe Bibliotecii publice „George Radu Melidon” – Roman –
retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al
terenurilor proprietate privată – 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 9) de pe ordinea de zi – acordarea unor titluri de „Cetăţean de
Onoare” al municipiului Roman – 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.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre (acordarea titlului de
„Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman Vioricăi Agarici şi
Înaltpreasfinţitului Eftimie Luca) a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor 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.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul
2011 şi a listei de investiţii finanţate din bugetul local – avizul comisiei pentru
buget finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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D-na consilier Micşunica Cosmescu afirmă că în expunerea de motive se
face referire la adresa numărul 26162/30.03.2011 privind suma de 479 mii lei
pentru finanţarea obiectivului <Bloc social 40 apartamente Aleea Revoluţiei pe
anul 2011>. „Această suma eu nu am regăsit-o în venituri”.
Dl. director economic Mihai Plaii precizează că este vorba de un bloc
social cu 40 apartamente din Aleea Revoluţiei. „Noi am făcut o estimare. Noi nu
am primit bani atunci. Acum ne-a comunicat suma totală. Suma estimată a fost
de 11 miliarde care este în buget. Ne-a venit acum această adresă şi trebuie să
modificăm această sumă. Deci este cu minus. Este 621 - suma care a fost alocată
în prima fază”.
D-na consilier Micşunica Cosmescu întreabă dacă apare în lista
obiectivelor de investiţii.
Dl. director economic Mihai Plaii afirmă că se regăseşte în acea listă.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă suma de 489 mii lei
pentru „Artera Nord – Est achiziţii teren şi construcţii” este alocată doar pentru a
achiziţiona acele terenuri ?
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că executivul local le-a
cumpărat, iar aceste sume sunt efectiv pentru lucrare.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie care este termenul de
finalizare al arterei.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că Artera Roman Est,
partea I - care ţine de la Bogdan Dragoş până la drumul Roman–Sagna va fi
terminată la jumătatea acestui an. „Partea de reconsolidare a drumului judeţean
Roman – Sagna, de la punctul de intersecţie cu Ocolitoarea Roman Est până la
punctul de difuzaţie către strada Plopilor, a fost făcut în toamnă de către
Consiliul Judeţean. A mai rămas ramura de la Luţca până la E 85. Acest proiect
tocmai pentru rapiditate l-am introdus pe planul naţional de dezvoltare a
infrastructurii şi alături de străzile din oraş a fost înaintat către M.D.R.T. Am
introdus proiectul pe planul naţional de dezvoltare a infrastructurii unde credem
că avem şanse considerabile să obţinem finanţare încă din acest an. Ceea ce va
însemna că într-un an, un an şi jumătate ocolitoarea ar putea fi gata în
întregimea ei”.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă în 2012 se va putea
circula pe ea sau se va merge tot pe traseul Bogdan Dragoş şi Mihai Viteazu.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că totul depinde de finanţări.
„V-am spus că o ramură a făcut-o M.D.R.T.-ul, a doua ramură a făcut-o
Consiliul Judeţean, a treia ramură am dus-o pe P.N.D.I. Prima poate fi circulată,
deci se poate circula acea parte şi veni pe Mihai Viteazu”.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan consideră că trebuie dat drumul pe
strada Bogdan Dragoş şi strada Islazului pentru a evita transportul greu. „Strada
Islazului la momentul de faţă, o porţiune din ea, este practic inpracticabilă.
Distrusă total”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că în acest an va intra în
reparaţii.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
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La punctul 12) de pe ordinea de zi – acceptarea donaţiei unor materiale
oferite de Compania Judeţeană APA SREV S.A. Neamţ în vederea reamplasării
unei conducte de apă – 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. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că este vorba despre
obiectivul nostru Căminul pentru bătrâni, care este în construcţie pe fonduri
europene şi unde partea de utilităţi trebuie să o asigurăm noi. „Este vorba de o
canalizare care trebuie refăcută de către Primăria municipiului Roman, pentru că
aşa sunt condiţiile în parteneriat. Sunt peste 600 m. Pentru rentabilizarea
cheltuielilor am făcut un demers către compania judeţeană APA SERV ca dânşii
să ne asigure toate materialele prin sponsorizare, iar noi să facem lucrările
efective şi să ieşim cu o cheltuială cât mai mică”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Diverse :
Dl. preşedinte de şedinţă George Lazăr solicită membrilor consiliului
local să facă propuneri în ceea ce priveşte componenţa comisiei solicitată de
domnul consilier Viorel Stan.
Dl. consilier Viorel Stan propune din partea Partidului Social Democrat pe
doamna consilier Lenuţa Nuşa Chiriac şi pe domnul consilier Valerian Anghel.
Dl. consilier Marian Emil Pericică propune din partea Partidului Liberal
Democrat pe domnul consilier George Lazăr şi pe domnul viceprimar
Constantin Ghica.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei propune din partea Partidului Democrat
Liberal pe doamna consilier Oana Gianina Afetelor şi pe domnul consilier
Neculai Iftimie.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu anunţă că şi domnul consilier Sorin
Dumitru Cazan va face parte din această comisie ca şi consilier independent.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan menţionează că nu doreşte să facă parte
din această comisie atât timp cât în consiliul local întrucât niciun reprezentat nu
este inginer constructor. „Ne dăm cu presupusul la o lucrare de construcţie. Nu
cred că sunt eu în măsură să îmi spun punctul de vedere. Tocmai din acest motiv
nu vreau să fac parte din această comisie”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu întreabă membrii Societăţii Civile
dacă sunt de acord ca miercuri la ora 1000 să participe la discuţii împreună cu
membrii comisiei. Aceştia declară că sunt de acord cu invitaţia adresată de către
domnul primar.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei speră ca la acea şedinţă toată lumea să
fie foarte bine informată şi să vină cu bune intenţii.
Dl. preşedinte de şedinţă George Lazăr propune ca din partea Primăriei să
participe la discuţii şi doamna arhitect şef Ana-Maria Alexe.
Dl. consilier Viorel Stan solicită şi dumnealui prezenţa doamnei arhitect
şef Ana-Maria Alexe şi a altor persoane din cadrul primăriei care cunosc în
esenţă adevărul despre aceaste construcţii.
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Dl. consilier Marian Emil Pericică declară că din informaţiile pe care le
are de la vecini noaptea vin câte 10 – 15 tiruri, undeva din zona Moineşti, cu
nişte reziduuri petroliere. „Acolo unde sunt depozitate acele reziduuri nu mai
creşte nimic”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că după şedinţă va trimite
acolo pe cineva din partea Direcţiei Tehnice şi din partea Poliţiei Locale să
analizeze şi că se vor lua cele mai drastice măsuri.
Dl. consilier Marian Emil Pericică menţionează că a existat o oarecare
teamă când s-a aprobat acel proiect de hotărâre cu groapa de gunoi, exact pentru
acest considerent. „Şi vedeţi că chiar asta s-a şi întâmplat”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că dacă acolo se întâmplă
astfel de lucruri se va retrage dreptul de administrare a gropii.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan aminteşte de existenţa unei comisii
formată din membrii consiliului local care are menirea de a verifica bunul mers
al lucrurilor de acolo.
Dl. consilier Viorel Stan propune ca în deplasarea la groapa de gunoi să
participe şi membrii comisiei care au competenţă în activităţile de acolo.
Dl. consilier Marian Emil Pericică propune să se ia o mostră de acolo
pentru a se trimite la un laborator specializat spre analiză. „Să verificăm exact
conţinutul”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu este de acord cu propunerea domnului
consilier Marian Emil Pericică.
Dl. consilier Valentin Dănăilă cere membrilor consiliului local să îşi
amintească de intervenţiile domniei sale de la începutul anului. „Vedeţi că s-au
adeverit. Daţi înapoi filmul şi vedeţi că eu am atras atenţia asupra acestui
fenomen. Sunt mari probleme cu ecarisajul. Este bine să vă trimiteţi funcţionarii
sâmbăta şi duminica pentru că infractorii umblă noapte şi sâmbăta şi duminica
când nu este nimeni. Deja oamenii de acolo încep să ne sfideze. Nu cred că este
normal ca întreaga populaţie a oraşului să fie sfidată de câţiva indivizi care îşi
câştigă existenţa în mod total neadecvat vis-a-vis de respectul faţă de cetăţeni.
Vine căldura. Vă daţi seama cam ce se întâmplă acolo.”
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu consideră că propunerea domnului
consilier Valentin Dănăilă este corectă. „Vreau să vă informez că am luat măsuri
în zonă. Am sesizat şi celelalte instituţii ale statului. S-a constituit o comisie din
cei de la Protecţia Mediului din Primărie, Protecţia Consumatorului, Garda de
Mediu, Serviciul Situaţii de Urgenţă şi cei de la D.S.V.. S-a mers acolo li s-a
făcut un program de eliminare a deşeurilor. Li s-a interzis, la solicitarea mea,
producţia şi arderea în această instituţie. Avem în schimb o problemă cu
deşeurile stocate în curte. Ei îşi făcuseră un plan de eliminare până la sfârşitul
anului. Eu i-am rugat până la începutul primăverii să încerce, chiar dacă au spus
că nu au bani pentru că firma este în faliment, să elimine acele deşeuri care
produc un mare deserviciu populaţiei din zonă”.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan roagă executivul local să intervină cât
se poate de urgent pe strada Islazului pentru a repara acel drum. „Este sub orice
critică. Să fie degajate toate acele gunoaie de pe strada Islazului, pentru că după
curăţenia de primăvară unii locuitori din zonă au luat uscăturile şi le-au dus
exact în şoseaua care este tranzitată de cetăţenii cu T.I.R.-uri din toată ţara. Este
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păcat pentru că este o imagine proastă pentru municipiu. Solicit să se traseze
trecerilor pentru pietoni. După perioada de iarnă, dacă mergeţi pe stradă, nu ştim
unde este trecerea de pietoni, dacă nu vedem indicatorul”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează faptul că s-a reuşit, cu
ocazia curăţeniei de primăvară, să se obţină ca toate deşeurile să fie depuse în
mod gratuit la groapa de gunoi. „De luni se va începe transmarcajul stradal şi
vom merge şi cu trasarea trecerilor pentru pietoni. Am montat deja denivelările.
Mâine se vor termina denivelările la trecerile de pietoni şi săptămâna viitoare, în
partea a doua, vom intra pe Islazului. Într-adevăr acolo este un trafic greu. Vom
asigura reparaţia acolo şi degajarea de gunoi”.
Dl. consilier Marian Emil Pericică declară că în zona Gropii de gunoi sau plantat nişte salcâmi. „Aş vrea să trimiteţi o echipă şi în zona respectivă să
vedeţi în ce stare degradată sunt copacii respectivi”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu afirmă că până la urmă acei copaci
pentru asta au fost puşi. „Pentru a fi sacrificaţi. Pentru a face o perdea care să
protejeze. Să se oprească în ea toată mizeria”.
Dl. consilier Constantin Holban propune ca atunci când se va merge la
Groapa de gunoi să se meargă şi în spate la Bazar unde este dezastru. „Gunoaie
sunt depozitate şi pe malul Moldovei. De verificat un pic şi acolo”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu declară că aceste gunoie au fost
împrăştiate şi datorită vântului putenic care a fost asupra Romanului săptămâna
trecută. „Dar sigur că încercăm să ţinem lucrurile sub control”.
Pr. Protopop dr. Florin-Aurel Ţuscanu mulţumeşte Consiliului local
pentru iniţiativa avută de a susţine financiar, cu o subvenţie, fiecare biserică din
municipiul Romna. „Este un gest deosebit de frumos, de creştin. În numele
preoţilor romaşcani am venit astăzi aici să vă mulţumesc printr-o scrisoare
pentru gestul pe care l-aţi făcut. Fiecare preot a primit cu bucurie vestea că v-aţi
gândit la lăcaşurile de cult. De asemeni vreau să vă mulţumesc pentru iniţiativa
ca Înalpreasfinţitul Arhiepiscop Eftimie Luca, cel mai vârstnic ierarh din
Biserica Ortodoxă Română, 97 de ani, a primit recunoştinţa autorităţilor locale
prin a fi propus pentru titlul de „Cetăţean de Onoare”. El este în Roman din
1972 şi a scris istorie. Folosesc acest prilej pentru a aduce un spirit creştin şi în
acest gest al dumneavoastră de a acorda şi cultului şi culturii ceea ce se cuvine.
Sunt convins că o să găsiţi înţelepciunea şi puterea să depăşiţi aceste praguri şi
să fiţi cei care veţi consemna încă o pagina în istoria frumoasă a cetăţii noastre.
Vă mulţumesc. Înmânez domnului primar această scrisoare din partea preoţilor
romaşcani”.
Preotul Cornel Paiu, preşedinte al Societăţii Culturale „Clepsidra”,
precizează că în cadrul acestei şedinţe a avut sentimente contradictorii. „Când de
amărăciune, când de bucurie, când de tristeţe. Vă mulţumesc înainte de toate
tuturor, pentru sprijinul pe care îl acordaţi culturii şi Societăţii Culturale
„Clepsidra”. Totdeauna cererile noastre au fost asculate şi analizate de
dumneavoastră cu înţelegere. Nu de mult aţi sprijinit copiii de la Seminarul
Ortodox, în cadrul proiectului Jurnalişti fără Frontiere, un proiect internaţional
în care au fost implicate trei ţări Polonia, Italia şi România. Doresc totodată să
vă felicit pentru iniţiativa aceasta de a oferi aceste disctincţii de Cetăţean de
Onoare atât doamnei Viorica Agarici, personaj istoric emblematic pentru oraşul
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nostru, cât şi Înalpreasfinţitului Arhiepiscop Eftimie Luca. Apreciez propunerea
de a i se realiza şi un bust, chiar dacă există unul în Gară, care şi ea este un
monument de istorie şi care totuşi a fost distrus în urma ultimelor intervenţii
făcute cred de Ministerul Transporturilor. Primăria trebuia să se implice şi să
aibă un cuvânt de spus. Dacă vă duceţi în gară şi staţi şi vă uitaţi la acel
monument istoric vă vine să plângeţi. Să vedeţi câte culori sunt ! Este un
sacrilegiu care s-a făcut la acel monument de istorie care până la urmă este şi
cartea de vizită a unui oraş. Toate trenurile care trec, trec prin această gară. Ar
trebui să avem în vedere acest lucru”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu menţionează, vis-a-vis de acordarea
titlurilor de „Cetăţean de Onoare”, că există o comisie în cadrul Consiliului local
care analizează oportunitatea şi necesitatea.
Preotul Cornel Paiu consideră acest proiect al bibliotecii extraordinar.
„Sprijinim refacerea şi reabilitarea acestui proiect al primăriei Roman”.
Dl. consilier Eugen Păuleţ precizează că nu este împotriva acestui proiect,
ci numai împotriva valorii foarte mari.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă de ce în mandatul 2004 –
2008, când Primăria Roman a fost condusă de P.S.D. şi P.N.L. sau P.N.L cu
P.S.D. nu s-a reabilitat Biblioteca cu 100 de mii de euro. Dacă este o căsuţă, de
ce această căsuţă nu a fost văruită în mandatul 2004 – 2008 ? ”
Dl. inginer Boris Cepalis afirmă că nu poate să fie indiferent, ca cetăţean
romaşcan, la ceea ce se întâmplă în jur. „Oare acesta să fie interesul
romaşcanilor ? Oare statuile care aparţin bibliotecii nu trebuiesc restaurate ?
Oare nu ar putea să aibă coloritul şi modelul statuilor de pe Podul Alexandru III
din Franţa ? Biblioteca nu este decât o altă perlă pe lângă Muzeul de Istorie.
Cultura nu are politică şi nici culoare. Frumosul place tuturor. Consider că se
merită ca această perlă a oraşului să rămână pentru nepoţi şi strănepoţi”.
Dl. profesor Ioan Dobreanu îi roagă domnii consilieri ca până miercurea
viitoare să reflecte asupra acestui fapt. „Să nu uitaţi că această clădire este o
bijuterie unică în ţara noastră. Dacă mai este amânată va fi ca o bijuterie pe care
o aruncăm la gunoi şi de care ne vom debarasa. Dacă credeţi că ne putem ignora
moştenirea culturală, care ne reprezintă, atunci să ştiţi că în faţa posterităţii vom
fi şi noi ignoraţi. Existenţa dumneavoastră şi a noastră aici chiar este provizorie.
Însă clădirea va rămâne şi posteritatea ne va judeca. De aceea vă rog foarte mult
să reflectaţi asupra acestui fapt şi să votaţi acest proiect de hotărâre, fără prea
multe amânări, pentru că altfel s-ar putea să nu mai aveţi bani. Este vorba despre
reabilitarea unei opere de artă care nu se face nici cu mistria, nici cu ciocanul. Se
face cu multă migală de către specialişti restauratori”.
Dl. profesor Vasile Ursachi consideră că nimeni din sală nu este împotriva
restaurării acestui monument deosebit important. „Vreau să spun că sunt
părintele listei monumentelor din Roman. Multe din ele au dispărut. Este
momentul să ne oprim. Este momentul să avem în vedere că la acest proiect au
lucrat nişte oameni deosebit de pricepuţi. Sunt arhitecţi. Avem şi noi un arhitect
deosebit de priceput. Nu cred că este cineva din sală împotriva bibliotecii. Este
un monument de cultură a unui oraş pe care trebuie să îl respectăm. Sper ca
miercuri să nu mai fie nevoie de pledoaria nimănui şi acest proiect să fie votat.
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Să nu ne fie ruşine ca trecând prin zona aceea acel monument să nu îl mai avem.
Suntem obligaţi să îl dăm celor care ne urmează”.
Dl. profesor Mihai Andone precizează că se aştepta ca votul domnilor
consilieri să fi fost decisiv. „Apreciez raţiunea domnului primar care şi-a călcat
pe inimă şi a lăsat totul şi a venit în întâmpinarea propunerilor dumneavoastră să
rămînă pe miercurea viitoare. Am mâncat şi eu pâinea aceasta de consilier 14 ani
în cadrul primăriei. Câţiva dintre dumneavoastră mi-au fost colegi s-au v-am
fost coleg pe timpul acela. Şi în acea perioadă erau probleme cu cultura. Îmi
aduc aminte că a fost cineva care s-a ridicat împotriva culturii şi am publicat un
material atunci „Consilier anticultură”. Eu pun următoarea problemă.
Imaginaţi-vă că printr-un cutremur s-ar prăbuşi biblioteca. Ce s-ar pierde ? S-ar
pierde o clădire despre care au vorbit specialiştii. S-ar pierde şi fondul uriaş de
carte de mare valoare este acolo. Doamne fereşte, s-ar putea ca sub dărămăturile
ei să fie şi cei care lucrează acolo sau oameni care se duc la bilbliotecă. Ce
mustrări de conştiinţă veţi avea dumneavoastră atunci şi noi pentru că nu am
spus la timp treaba aceasta ? Aţi făcut o demonstraţie de forţă. Mă refer la cei de
la U.S.L. Vă felicit pentru treaba aceasta, deşi pare un paradox. Aţi demonstrat
cel puţin aici, în Consiliul local Roman, că nu se mai poate mişca nimic de aici
înainte. Aţi demonstrat că puteţi impune un lucru pe care îl vreţi. Ambiţiile sunt
deşarte. Mâine sau poimâine nu mai sunteţi consilieri. Vreţi să vă zică cineva pe
stradă că e din cauza dumneavoastră, pentru că nu aţi fost de acord ? Nu cred că
vreţi aşa ceva. Discutaţi cu liderii dumneavoastă de grup, să facă această
întorsătură. Domnul Chelaru a avut o atitudine corectă într-o emisiune la
televiziune. Asta era o motivaţie. Este adevărată sau nu este adevărată, asta este
altceva. Oameni buni daţi-vă mână pentru interesul Romanului. Nu vă gândiţi că
se pierd şi milioanele acelea care sunt de la Piatra Neamţ ? Este o sumă colosală.
Dacă o pierdem greşim enorm. Eu vă mulţumesc şi contez pe înţelepciunea şi
buna credinţă a dumneavoastră. Sper să ne lumineze şi nouă Dumnezeu mintea,
încât săptămâna viitoare primarul să aducă o şampanie şi să ciocnim aici cu
toţii”.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte George Lazăr declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Av. George LAZĂR

Secretarul municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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