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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 30.11.2011, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2836/24.11.2011; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 10
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri şi a d-lui Mihai Stoica (a cărui mandat de 

consilier urmează a fi validat).  

Lipseşte motivat dl. consilier Constantin Ghica (şi-a pierdut calitatea de 

membru al partidului pe a cărui lista a fost ales), dl. consilier Mircea Beloiu şi 

dl. consilier Aurelian Jora. 
 

Preşedinte de şedinţă este dl. Viorel Stan care declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local.  
 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Viorel Stan supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 22.09.2011 care a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Viorel Stan supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 13.10.2011 care a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Viorel Stan supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 08.11.2011 care a fost aprobat în unanimitate de voturi 
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Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu următoarele modificări: 
 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 17) – „Proiect de hotărâre 

privind anularea unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale Roman”; 

- punctul 16) – „Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor 

terenuri pentru construcţii” să se discute după punctul 7) – „Proiect de hotărâre 

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat 

al municipiului Roman; 

- se retrage subpunctul 5 (C.A.R. Pensionari) al punctului 16) de pe 

ordinea de zi – „Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor 

terenuri pentru construcţii”; 

aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier (dl. Constantin Ghica) – iniţiator dl. George 

Lazăr – consilier local; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (dl. 

Mihai Stoica) – iniţiator dl. George Lazăr – consilier local; 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului 

Roman – iniţiatori d-nii George Lazăr, Leonid-Benone Dămian şi 

Ionel Ţubucanu – consilieri locali; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 114/2011 privind 

aprobarea funcţiilor publice, statului de funcţii  şi numărului de 

personal pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice 

subordonate – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Adunării 

Generale a Acţionarilor a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. 

Roman – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă 

gratuită a unui imobil – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 

iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

    16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri 

          pentru construcţii – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul   

         Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2012 – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent 

anului 2012 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia 

a unor persoane fizice – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 
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10. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 154 din 

30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreţinerea şi 

exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman – 

iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman. 

11. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori din H.C.L. nr. 180 

din 16.12.2010 privind modificarea statului de funcții şi de personal 

ale Spitalului Municipal de Urgență Roman – iniţiator dl. 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă 

în cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal 

de Urgenţă Roman – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 

2011, a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de 

dezvoltare, a Listei de studii şi proiecte finanţate din bugetul de 

dezvoltare, a bugetului Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi a 

bugetului Administraţiei Pieţelor, Bazar, Obor Roman, a Listei 

obiectivelor de investiţii din bugetul instituţiilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgenţă 

Roman, precum şi a Listei obiectivelor de investiţii a Administraţiei 

Pieţelor, Bazar, Obor Roman – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu 

– Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea „WWE – 

Roman” S.R.L. – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind anularea unor obligaţii fiscale accesorii 

administrate de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale Roman – 

iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier (dl. Constantin Ghica) – avizul comisiei de validare a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi 

„pentru”, o abţinere (d-na Oana Gianina Afetelor) şi un vot „împotrivă” (dl. 

Sorin Dumitru Cazan). 

 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier (dl. 

Mihai Stoica) – avizul comisiei de validare a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 

„pentru” şi o abţinere (dl. Sorin Dumitru Cazan). 
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 Dl. consilier Mihai Stoica depune jurământul.  

  

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – alegerea viceprimarului Municipiului 

Roman – avizul comisiei de validare a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Mihai Stoica propune pentru funcţia de Viceprimar al 

Municipiului Roman pe domnul consilier George Lazăr. 

 Se procedează la votarea cu buletine de vot. 

 Ca urmare a supunerii la vot, a fost desemnată în unanimitate de voturi 

comisia de numărare a buletinelor de vot în următoarea componenţă: dl. Lucian 

Ioan Pascariu (propus de dl. Leonard Achiriloaei ), dl. Mihai Stoica (propus de 

dl. George Lazăr) şi dl. Eugen Păuleţ (propus de dl. Constantin Holban) 

 Urmare a numărării buletinelor de vot de către comisia sus-menţionată se 

constată că dl. consilier George Lazăr a fost ales Viceprimar al Municipiului 

Roman cu 17 voturi „pentru” şi două abţineri. 

  
La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 114/2011 

privind aprobarea funcţiilor publice, statului de funcţii  şi numărului de personal 

pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate – avizul comisiei 

pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă funcţiile vacante sunt 

bugetate.   

Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că aceste funcţii sunt 

prinse în buget ca şi limită de fond pentru resursa bugetară, urmând ca la 

sfârşitul anului să se facă o rectificare bugetară. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – acordarea unui mandat special 

Adunării Generale a Acţionarilor a 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. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie dacă societatea 

Municipal Locato a desfăşurat vreun proiect de cercetare şi dezvoltare până 

acum şi pe ce temă. 

Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu declară că nu poate o societate să 

desfăşoare o activitate dacă nu o are ca obiect de activitate în statut şi în actul 

constitutiv. „Având şi acest obiect de activitate societatea poate aplica pentru un 

proiect pe fonduri europene, respectiv realizarea unei unde verzi, pe semafoare, 

de la pod de la Favorit până la Gară. Pentru acest lucru trebuie să se autorizeze 

pentru acest obiect de activitate” 

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

unanimitate de voturi.  
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La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în folosinţă 

gratuită a unui imobil – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. viceprimar George Lazăr propune ca transmiterea să se facă pe o 

perioadă de un an. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că prin hotărârea 84/2005 a 

fost transmisă în folosinţă gratuită suprafaţa prevăzută în anexă plus camerele 64 

şi 65. „Întrucât D.S.P.-ul şi-a restrâns activitatea în municipiul Roman, se 

doreşte ca aceste două camere să fie folosite de către Spitalul Municipal de 

Urgenţă. De fapt nu le dăm 309,90 m.p., ci le luăm 40,50 m.p. din cei 350,40 

m.p. pe care i-am dat în folosinţă gratuită prin hotărârea 84/2005.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi 

„pentru” şi 4 abţineri (dl. M. Stoica, dl. E. Păuleţ, dl. C. Holban şi dl. I. Boloca).  

 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil cu 

amendamentul de a se elimina din anexă ultima coloană, cea referitoare la 

concesionar. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament. 

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

unanimitate de voturi.  

 

La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor 

terenuri pentru construcţii. Cele 14 puncte au fost avizate de comisia pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului şi comisia juridică şi votate de către plenul 

consiliul local după cum urmează: 
 

Anexa nr. 1: 
 

 pct. 1. – Ec. Teodoroiu, 4/2 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate 

de voturi; 

 pct. 2. – Cuza Vodă, 10/39 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi; 

 pct. 3. – Ec. Teodoroiu, 2/21  – avizat favorabil – aprobat în unanimitate 

de voturi; 

 pct. 4. – C. A. Rosetti, 1/61 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate 

de voturi; 

 pct. 5. – Ştefan cel Mare, 6, sc. F, parter 1 – retras de pe ordinea de zi de 

către iniţiator;  

 pct. 6. – Moldovei, f.nr – avizat nefavorabil – aprobat cu 18 voturi şi 1 

abţinere (dl. S. D. Cazan); 

 pct. 7. – Cuza Vodă, 51 – avizat nefavorabil – respins în unanimitate de 

voturi; 

 pct. 8 – Alba Iulia – avizat nefavorabil – respins întrucât au fost 10 voturi 

„pentru” şi 9 „abţineri” (dl. V. Anghel, d-na M. Cosmescu, dl. C. Holban, 
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d-na L. N. Chiriac, dl. M. Stoica, dl. G. Lazăr, dl. V. Stan, dl. I. Boloca şi 

dl. E. Păuleţ); 

 pct. 9. – Sucedava, 127 – avizat nefavorabil de către comisia de urbanism 

şi administrarea teritoriului şi favorabil de către comisia juridică – respins 

întrucât au fost 7 voturi „pentru” şi 12 „abţineri” (dl. V. Anghel, d-na M. 

Cosmescu, dl. C. Holban, d-na L. N. Chiriac, dl. M. Stoica, dl. G. Lazăr, 

dl. V. Stan, dl. I. Boloca, dl. V. Murăriţa, dl. L. B. Dămian, dl. I. 

Ţubucanu şi dl. E. Păuleţ); 

 pct. 10. – Primăverii, f. nr. – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi; 

 pct. 11. – Sucedava, 136 – avizat favorabil – aprobat cu 18 voturi şi 1 

abţinere (dl. S. D. Cazan); 

 pct. 12. – Sola 35/390 – avizat favorabil – aprobat cu 18 voturi şi 1 

abţinere (dl. S. D. Cazan); 
 

Anexa nr. 2: 
 

 pct. 1. – B-dul Republicii, nr. 3 – avizat nefavorabil; 

Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu declară că aceste solicitări sunt făcute 

de către Consiliile de Administraţie ale unităţilor şcolare tocmai pentru a servi în 

incinta unităţilor şcolare produse pentru elevi, pentru ca aceştia să nu mai 

părăsească curtea şcolii în pauze. 

Dl. consilier Valerian Anghel afirmă că la colegiul „Petru Poni” în 

construcţia cu destinaţia de cantină care nu este dotată, se poate amenaja acolo 

un punct de desfacere produse de 10 m.p.  

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie care este garanţia că 

elevii nu vor mai părăsi curtea şcolii dacă se amenajează aceste chioşcuri în 

incinta unităţilor de învăţământ. 

  pct. 1. – respins întrucât au fost 6 voturi „pentru” şi 13 „abţineri” (dl. V. 

Anghel, d-na M. Cosmescu, dl. C. Holban, d-na L. N. Chiriac, dl. M. 

Stoica, dl. G. Lazăr, dl. V. Stan, dl. I. Boloca, dl. V. Murăriţa, dl. S. D. 

Cazan, dl. L. B. Dămian, dl. I. Ţubucanu şi dl. E. Păuleţ); 

 pct. 2. – Mihai Eminescu – avizat nefavorabil – respins întrucât au fost 6 

voturi „pentru” şi 13 „abţineri” (dl. V. Anghel, d-na M. Cosmescu, dl. C. 

Holban, d-na L. N. Chiriac, dl. M. Stoica, dl. G. Lazăr, dl. V. Stan, dl. I. 

Boloca, dl. V. Murăriţa, dl. S. D. Cazan, dl. L. B. Dămian, dl. I. Ţubucanu 

şi dl. E. Păuleţ); 

 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2012 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu 

amendamentul ca la anexa nr. 4, la punctul 11 – Taxe de piaţă, la poziţia 14 – 

Abonament pentru parcare pentru producători şi societăţi, lei/lună, tariful să fie 

de 200 lei în loc de 150 lei.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca valoarea abonamentului să 

fie de 300 lei. 

 Dl. consilier Constantin Holban declară că susţine propunerea d-lui 

consilier Sorin Dumitru Cazan. 
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 Dl. preşedinte de şedinţă Viorel Stan consideră că ar trebui amenajată o 

parcare doar pentru producători. 

 Dl. consilier Lucian Ioan Pascariu propune ca valoarea abonamentului să 

fie de 200 lei. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul d-lui 

consilier Lucian Ioan Pascariu a fost aprobat cu 17 voturi „pentru şi 2 abţineri 

(dl. E. Păuleţ şi dl. S. D. Cazan).  

 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – reducerea de la plata impozitului 

aferent anului 2012 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a 

unor persoane fizice – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.  

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca această hotărâre să se 

aplice şi persoanelor care au efectuat lucrări de hidroizolaţie la locuinţele de 

domiciliu. 

 D-na director D.I.T.L. Gabriela Pisică afirmă că facilităţile pentru 

persoanele care execută lucrări de hidroizolaţie sunt prevăzute într-o lege 

specială, în O.G. nr. 30/2011 - ordonanţa care modifică Codul fiscal. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca de la litera „a)” să se scoată 

beneficiarii de ajutor de şomaj, întrucât aceştia în orice moment se pot angaja şi 

beneficiază de această scutire. „Ajutorul de somaj nu este o garanţie că acea 

persoană nu va mai lucra. Pensionarul tot pensionar rămâne. Ca al treilea 

amendament propun ca la punctul „b)” venitul pe membru să fie mai mic sau 

egal cu 400 lei.” 

 D-na consilier Micşunica Cosmescu solicită să se îndrepte eroarea de la 

litera „b)”, respectiv venitul lunar pe familie este mai mic sau egal cu 670 lei, 

întrucât venitul minim pe economie este de 670 lei. 

 D-na consilier Oana Gianina Afetelor consideră că trebuie să se ţină cont 

şi de posibilităţile pe care le are Primăria.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu îndreptarea erorii 

materiale propuse de d-na consilier Micşunica Cosmescu (venitul lunar pe 

familie este mai mic sau egal cu 670 lei) a fost aprobat cu 18 voturi „pentru şi 1 

abţinere (dl. S. D. Cazan).  

 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – H.C.L. nr. 154 din 30.07.2009 

privind regimul juridic, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 

parcare de pe raza Municipiului Roman – avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului a fost favorabil cu amendamentul ca la articolul 1, 

alineatul 3 al H.C.L. nr. 154/2009, orele de funcţionare, de luni până vineri, să 

fie de la 8
00

-16
00

 şi nu 8
00

-18
00

.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Valerian Anghel propune, ca pe viitor, să se revizuiască acest 

regulament întrucât conţine unele inadvertenţe. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost aprobat în unanimitate de 

voturi.  
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 La punctul 11) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori din H.C.L. nr. 

180 din 16.12.2010 privind modificarea statului de funcţii şi de personal ale 

Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea înfiinţării unei linii de 

gardă în cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal de 

Urgenţă Roman – 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 13) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 

2011, a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare, a 

Listei de studii şi proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare, a bugetului 

Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi a bugetului Administraţiei Pieţelor, 

Bazar, Obor Roman, a Listei obiectivelor de investiţii din bugetul instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii la Spitalul Municipal de 

Urgenţă Roman, precum şi a Listei obiectivelor de investiţii a Administraţiei 

Pieţelor, Bazar, Obor Roman – 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 – 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. 

 Dl. consilier Valerian Anghel solicită să se prezinte o listă defalcată pe 

evenimente. 

 Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu declară că nu deţine o astfel de listă 

defalcată, însă se va face o informare ulterioară. „Anul trecut am avut 120.000 

lei pentru două acţiuni. Anul acesta avem 140.000 lei pentru şapte acţiuni. Vom 

vedea de la acţiune la acţiune cum ne vom putea regla. Când vom şti exact 

sumele, vom veni cu o listă defalcată şi o vom prezenta.” 

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

unanimitate de voturi.  

 

 La punctul 15) de pe ordinea de zi – dizolvarea şi lichidarea „WWE – 

Roman” S.R.L.– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a 

fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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 Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu propune ca reprezentantul Consiliului 

local să fie dl. George Lazăr. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că este de acord cu propunerea 

făcută de domnul primar, întrucât domnul George Lazăr este şi viceprimarul 

municipiului Roman.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu propunerea d-lui primar 

Laurenţiu Dan Leoreanu a fost aprobat în unanimitate de voturi.  

 

 La punctul 17) de pe ordinea de zi – anularea unor obligaţii fiscale 

accesorii administrate de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale Roman – 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.  

 

 

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Viorel Stan declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                   

        Consilier,                                    Secretarul municipiului Roman, 

          Prof. Viorel STAN                                Jurist Gheorghe CARNARIU 


