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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 13.10.2011, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2467/07.10.2011;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1300.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 19 consilieri.
Lipseşte motivat d-na consilier Micşunica Cosmescu şi dl. consilier
Leonid Benone Dămian.
Preşedinte de şedinţă este dl. Eugen Păuleţ care declară deschisă şedinţa
ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl. consilier Constantin Holban propune să se ţină un moment de
reculegere pentru ultimul senior al P.N.Ţ.C.D – ului - Ion Diaconescu.
Dl. consilier Mircea Beloiu propune un punct diverse.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu următoarele modificări:
- punctul 4) – „Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe
anul 2011, a listei bugetului din venituri proprii şi subvenţii, modificarea Listei
obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare, precum şi a Listei
obiectivelor de investiţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii la Direcţia
Administraţia Pieţelor Bazar Obor” se va discuta şi supune la vot împreună cu
expunerea suplimentară nr. 20786 din 13.09.12011;
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- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 9) – „Proiect de hotărâre
privind aprobarea trecerii din domeniul public în cel privat al municipiului
Roman a unui teren”;
- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 10) – „Proiect de hotărâre
privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr.
112/22.09.2011”;
- se introduce punctul „Diverse” (la propunerea d-lui consilier Mircea
Beloiu),
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 5 din H.C.L. nr.
187/15.12.2008 privind asocierea Municipiului Roman în vederea
înfiinţării S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN – iniţiator
dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator dl.
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul
Municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2011, a
listei bugetului din venituri proprii şi subvenţii, modificarea Listei
obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare, precum şi
a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din venituri proprii şi
subvenţii la Direcţia Administraţia Pieţelor Bazar Obor – iniţiator dl.
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman–
iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman ;
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 114 din 22.09.2011
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statului de funcţii
şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate şi serviciile
publice subordonate în vederea încadrării în numărul maxim de posturi
conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice local, cu
modificările şi completările ulterioare – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan
Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Roman şi al serviciilor publice de interes local pentru anul 2012 –
iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul
Municipiului Roman;
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Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în cel
privat al municipiului Roman a unui teren – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan
Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea unei erori materiale din
cuprinsul H.C.L. nr. 112/22.09.2011 – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan
Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
11. Diverse;
9.

La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea articolului 5 din H.C.L.
nr. 187/15.12.2008 privind asocierea Municipiului Roman în vederea înfiinţării
S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN – avizul comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism 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 inventarului parţial al
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – avizul
comisiei pentru urbanism şi admnistrarea 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 concesionării unor terenuri
pentru construcţii. Cele 8 puncte au fost avizate de comisia pentru urbanism şi
administrarea teritoriului şi comisia juridică şi votate de către plenul consiliul
local după cum urmează:
 pct. 1. – Sucedava, 214 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de
voturi;
 pct. 2. – Sola „Lipoveni” – avizat favorabil – aprobat cu 18 voturi şi 1
abţinere (dl. S. D. Cazan);
 pct. 3. – bd. Roman Muşat, 35/22 – avizat nefavorabil – respins în
unanimitate de voturi;
 pct. 4. – Aleea Tudor Vladimirescu, 10/57 – avizat nefavorabil – respins
în unanimitate de voturi;
 pct. 5. – bd. Republicii, 14/1 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate
de voturi;
 pct. 6. – Anton Pann, 2/2 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate de
voturi;
 pct. 7. – Libertăţii, 1/1 – avizat favorabil cu amendamentul ca suprafaţa
concesionată să fie de 4,14 m.p. în loc de 15,20 m.p. (numai pe proiecţia
balcoanelor de deasupra) – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 8 – C. A. Rosetti, 1/41 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate
de voturi;
La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul
2011, a listei bugetului din venituri proprii şi subvenţii, modificarea Listei
obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare, precum şi a Listei
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obiectivelor de investiţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii la Direcţia
Administraţia Pieţelor Bazar Obor – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost
favorabil inclusiv pentru expunerea de motive suplimentară.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil inclusiv pentru expunerea de
motive suplimentară.
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că a mai făcut precizări şi în alte
şedinţe, în plen, ca expunerea de motive să fie puţin mai detaliată. „La anexa nr.
5 – Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, la punctul 6. (Reparaţii faţadă clădire
administrativă) suma de 800 de milioane este cam mare. Apoi la comisie,
doamna arhitect şef Ana-Maria Alexe mi-a înmânat proiectul. L-am studiat, am
mers la experţii care au făcut lucrările şi m-am lămurit. La toaleta publică care
aţi inaugurat-o prima dată au fost 700 de milioane, iar acum plus încă 80
milione. Mie mi s-a părut suma foarte mare. Nu este demagogie, nu este
populism. Sunt curios la azilul de bătrâni sau la doamna Nuşa Chiriac cât a
costat o toaletă”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu menţionează că suma diferă de la o
clădire la alta. „Acolo, de exemplul, ai sistemul de iluminat şi sistemul de
încălzire din clădirea respectivă care serveşte şi anexa. Aici nu a existat sistem
de încălzire şi s-a mers pe sistem infraroşu pentru a asigura căldura. Aceste
lucruri de tehnologie în general costă mai mult”.
Dl. consilier Constantin Holban consideră că expunerea de motive ar fi
trebuit redactată mai pe larg, mai în detaliu.
D-na director D.A.P.B.O. Doiniţa Maftei afirmă că la acea toaletă publică,
în afară de pereţii exteriori şi de acoperiş, absolut tot a fost reabilitat. „S-a
demolat şi s-a făcut din nou instalaţii sanitare, electrice, gresie, faianţă, toate
corpurile sanitare. Totul, totul este nou. Această sumă care am cerut-o
suplimentar, după cum am explicat şi la comisie, este pentru izolarea termică pe
care trebuie să o facem în podul toaletei, precum şi pentru avizele care s-au
obţinut şi care nu au fost prevăzute iniţial. Vă putem pune proiectul la
dispoziţie.”
Dl. consilier Constantin Holban este de părere că acest proiect era bine
dacă era prezentat la comisia de urbanism şi administrarea teritoriului.
Dl. preşedinte de şedinţă Eugen Păuleţ afirmă că din cele prezentate de
doamna director D.A.P.B.O. Doiniţa Maftei în cadrul şedinţei de buget-finanţe,
acolo mai sunt şi alte lucrări care au fost efectuate. „Mai sunt nişte bani care nu
au fost prinşi efectiv cu proiectarea”.
Dna director D.A.P.B.O. Doiniţa Maftei afirmă că este vorba de
canalizarea care a trebuit dusă până la canalul din stradă. „Nici avizele nu au
fost prinse.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan menţionează că suma de 700 de
milioane a fost aprobată într-o şedinţă anterioară, iar acum se aprobă doar
rectificarea de 80 milioane.
Dl. consilier Constantin Holban solicită devizele de la lucrări.
Dl. consilier Viorel Stan este de părere ca atunci când se are în vedere
pregătirea dosarului pentru şedinţa de consiliul local, trebuie să existe toate
actele în spate, pentru a evita astfel de situaţii „neplăcute”. „Nu mi se pare
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normal ca în timpul şedinţei să cerem ultimele lămuriri care puteau exista deja la
dosar”.
Dl. consilier Mircea Beloiu solicită informaţii cu privire la anexa nr. 1.
„Aici sunt prevăzute nişte diminuări de bugete, la bugetul iniţial ale
importantelor şcoli din oraş şi suplimentare pentru Liceul cu Program Sportiv. În
expunerea de motive am înţeles că aceste sume merg pentru plata salarială. Aş
vrea să ni se aducă nomenclatorul de funcţii de la Liceul cu Program Sportiv
pentru a vedea câţi profesori sunt încadraţi, câţi auxiliari sunt încadraţi, să
vedem dacă suma aceasta de 610.000 acoperă salariile. Suma este destul de
mare”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că suma nu este mare şi
oferă explicaţii referitoare la acest aspect. „Din acest an s-a intrat pe cheltuiala
standard per elev. Cheltuiala per elev conţine finanţarea de bază în care intră şi
resursa umană şi finanţarea complementară. Dacă vorbim de finanţarea de bază,
unde cheltuiala de personal este diferenţiată, un elev de la Roman-Vodă are altă
finanţare faţă de un elev de la Colegiul Miron Costin sau faţă de un elev de la
Liceul cu Program Sportiv. Un elev de la Seminarul Sfântul Gheorghe are altă
finanţare, faţă un elev de la o şcoală generală. Ei nu beneficiază de finanţări
egale, datorită implicaţiilor posturilor cu activitate instructiv educativă. Unii au
numai ore de cultură generală, deci sunt alţi indicatori, dincolo este practica care
se face în ateliere şi sunt cheltuieli cu materiale, etc. La începutul anului s-a
făcut bugetul conform instrucţiunilor. Noi suntem o curea de transmisie pe acest
capitol între Ministerul de Finanţe, Ministerul Învăţământului şi unităţile
şcolare. Noi transmitem sumele care vin. Am făcut bugetul pentru salariile
unităţilor de învăţământ conform cheltuielilor standard. Cheltuielile strandard
erau acele sume care erau prinse. Practica a demonstrat că, cheltuiala per elev nu
poate acoperi cheltuiala de personal în integru. Sunt alţi indicatori începând de
la 180 şi ceva până la 140 şi ceva. Noi am sesizat acest lucru şi la Inspectoratul
Şcolar şi la Ministerul de Finanţe prin Direcţia Generală de Finanţe a Judeţului
Neamţ. În momentul de faţă unele şcoli, conform calculului pe cheltuiala
standard, ar avea bani pentru plata profesorilor şi ar rămâne cu excedent în buget
iar alţii nu ar putea plăti salariile la profesori.”
Dl. consilier Mircea Beloiu afirmă că suma i s-a părut mare pentru Liceul
cu Program Sportiv având în vedere că nu au laboratoare.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că acolo indicatorul este
mult mai mare. „Cheltuiala per elev alocată la un elev de la Roman Vodă este
mai mică decât de la Danubiana sau de la Miron Costin. Aici este problema. Ea
trebuie reglată, dar nu de noi depinde ca să o reglăm. Noi am semnalat acest
lucru. Vom mai intra până sfârşitul acestui an în şedinţe de Consiliu cu mai
multe rectificări de buget, pentru a putea completa aceste lucruri”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu modificările
din expunerea suplimentară, a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 3 abţineri
(dl. V. Stan, dl. I. Boloca şi dl. M. Beloiu).
La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 125 din
18.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile
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de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman – 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 cu 13 voturi
„pentru” şi 6 abţineri (dl. V. Anghel, dl. I. Boloca, d-na N. Chiriac,
dl. C. Holban, dl. V. Stan şi dl. E. Păuleţ).
La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 114 din
22.09.2011 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statului de
funcţii şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate şi serviciile
publice subordonate în vederea încadrării în numărul maxim de posturi conform
prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare – 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Roman şi al serviciilor publice de interes local pentru anul 2012 – 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 efectuării unor cheltuieli
din bugetul local. Cele 2 puncte au fost avizate de comisia pentru cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, comisia pentru buget-finanţe şi comisia juridică şi
votate de către plenul consiliul local după cum urmează:
 pct. 1 – 2.500 lei Societăţii Culturale „Roman Muşat” din Roman,
necesară pentru publicarea celui de al unsprezecelea volum de lucrări
ştiinţifice dedicat „ZILEI ROMANULUI”, aflat la a 19-a ediţie – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 2 – 2.500 lei Bisericii „SF. DIMITRIE”din Roman, pentru
organizarea şi desfăşurarea în bune condiţiuni a activităţilor specifice
ceremonialului religios de sfinţire – avizat favorabil – aprobat în
unanimitate de voturi;
La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii din domeniul public
în cel privat al municipiului Roman a unui teren – 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 10) de pe ordinea de zi – rectificarea unei erori materiale din
cuprinsul H.C.L. nr. 112/22.09.2011 – avizul comisiei pentru buget finanţe a
fost favorabil.
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Diverse :
Dl. consilier Mircea Beloiu,referitor la circuţia rutieră din oraş, este de
părere că Poliţia Locală ar trebui să ia anumite măsuri. „Sunt foarte multe maşini
străine, din alte judeţe ale ţării, care trec prin oraş. Ajung la intersecţia aceea de
la „Doi Măgari”, la sensul giratoriu. Nu sunt indicatoarele mici care ar trebui să
indice Iaşi, Suceava, etc. Indicatoarele mari să zicem că sunt. Când vii dinspre
gară sunt. Aici, în centru, a dispărut indicatorul acela mare de indicare a rutei.
Este bine pe viitor să se monteze aceste indicatoare”.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că aceste indicatoare
există, sunt deja în lucru, iar săptămâna viitoare vor fi montate.
Dl. consilier Mircea Beloiu afirmă că şi pe Cuza Vodă este aceeaşi
situaţie.
Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu menţionează că se vor marca în
perioada următoare, până la sfârşitul anului, principalele obiective şi principalele
cartiere. „Vom indica pe ruta principală cartierul Nicolaie Bălcescu, cartierul
Bogdan Dragoş, cartierul Petru Rareş, Arhiepiscopia Roman, Poliţia, etc. Până
la sfârşitul anului vrem să facem şi acest lucru.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Eugen Păuleţ declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Eugen PĂULEŢ

Secretarul municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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