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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 09.01.2012, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3/05.01.2012; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, începând cu orele 

10
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 19 consilieri locali. 

Lipseşte motivat dl. consilier Eugen Păuleţ şi dl. consilier Neculai Iftimie. 

  

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Mihai Stoica care declară deschisă 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  
 

 La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobat în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 86 din 

30.06.2011 privind aprobarea listei cu obiectivele de investiţii ce se 

vor finanţa din împrumut – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 86 din 

30.06.2011 privind aprobarea listei cu obiectivele de investiţii ce se vor finanţa 

din împrumut – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul 

comisiei juridice a fost favorabil.  
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Dl. consilier Viorel Stan salută colegii consilieri şi pe cei din aparatul 

primărei şi urează „Un an bun, plin de reailzări şi succese”. „Am analizat cu 

atenţie acest proiect de hotărâre, care se vrea a fi substanţial şi important pentru 

dezvoltarea ulterioară a municipiului Roman. Avem multe neclarităţi şi de aceea 

dorim să le analizăm cu atenţie. La anexa 1, la punctul 3, aş dori să ştiu ce este 

cu această prefinanţare de 10.000.000 lei.” 

Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă declară că s-a cerut ca din punct de 

vedere tehnic, anexa la hotărârea 86 să fie defalcată în două anexe: una cu 

cheltuieli finanţate din fonduri europene şi una cu cheltuieli finanţate din 

bugetul local. 

Dl. viceprimar George Lazăr doreşte să ştie cine a cerut acest lucru. 

Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă precizează că cei de la Comisia de 

Avizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor. 

„Deasemenea s-a mai cerut ca dominant, aproximativ 75%, să fie componentă 

legată de finanţare externă. În anexa nr. 1 sunt aceleaşi investiţii ca şi în anexa la 

H.C.L. nr. 86 plus Microhidrocentrala – proiect câştigat ulterior. Experienţa 

anului 2011 ne-a arătat că în afară de contribuţia efectivă pe care o solicită 

fiecare proiect cu finanţare europeană, în afară de costurile neeligibile, este 

absolut necesar din punct de vedere tehnic, un fond de prefinanţare, pentru că 

procedural, Uniunea Europeană returnează nişte bani pe care deja îi plătim. Ca 

să pot plăti, eu trebuie să-i am. Banii se returnează în 3 - 6 luni de zile. Noi 

trebuie să avem posibilitatea să plătim 3 - 6 luni de zile.  Aceşti bani care se 

returnează, reîntregesc disponibilul financiar pe care îl are Primăria şi care pot fi 

utilizaţi ulterior tot la programe cu finanţare europeană.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că din luna august 2011 o 

precizare a Comisiei Europene a redus prefinanţările acordate la debutul de 

proiect de la 30% la 10 % şi atunci va trebui să venim să acoperim această 

diferenţă, bani care ni se întorc, dar care la început trebuie să îi avem. Ulterior 

aceşti bani se vor deconta, vor ajunge în bugetul local şi împreună cu 

dumneavoastră le vom da destinaţia solicitată. Destinaţia va fi, aşa cum m-am 

gândit şi la început, în perioada imediat următoare şi dvs. consilierii U.S.L. aţi 

propus, să se facă acea izolare termică. Iată că este o şansă acum ca acea izolare 

să se facă pe componenta europeană, din care 50% să se facă pe componenta 

europeană şi 50% pe cea naţională. Asta înseamnă că putem dubla suma, deci 

vom putea dubla numărul apartamentelor care se vor izola termic.” 

Dl. consilier Viorel Stan, referitor la anexa nr. 2, afirmă că doreşte o 

rearanjare a sumelor astfel încât să se aloce o sumă mai mare pentru dezvoltarea 

Ştrandului municipal.  

Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă precizează că din cele patru 

propuneri numai una, respectiv finalizare „Modernizări str. Progresului şi str. E. 

Grigorescu” are şi recepţie. „Celelalte trei componente sunt valori care sunt 

estimate de studiiile de fezabilitate aprobate anterior. Regula este următoarea: 

după ofertare, după semnarea contractelor de execuţie, sumele care rămân 

disponibile se realocă pentru alte obiective. Realocarea se face numai prin 

hotărâre de consiliu.” 
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Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan apreciază faptul că cineva încearcă să 

mişte ceva în acest oraş. „Propun următorul amendament: suma care rămâne de 

la punctul 2 – PNDI Artera Roman Vest şi B-dul N. Bălcescu, să fie dată în 

totalitate la punctul 4 – Reabilitare Zona de Agrement – Bazine de Înot. „Nu 

vreau să mai începem zece obiective şi să nu terminăm niciunul.”  

Dl. preşedinte Mihai Stoica afirmă că susţine această propunere, însă ea 

poate face obiectul unei alte hotărâri de consiliu, din altă şedinţă. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că este de acord şi domnia-sa 

ca orice obiectiv început şi fie şi finalizat. „Nu este corect să începem două-trei 

obiective şi apoi să rămână aşa, mai ales că în timp se deteriorează. Eu aş 

propune ca de la punctul doi să luăm 112.095 lei şi să-i ducem la punctul 4. 

 Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă precizează că la punctul 4 totalul 

devine 2.026.124 lei. 

Dl. consilier Constantin Holban roagă ca în procesul verbal al şedinţei, 

întrucât nu pot fi formulate amendamente la aceste anexe, să fie consemnat 

faptul că atunci când se întorc banii de la Uniunea Europeană să fie alocaţi 

pentru anvelopări. „Pentru Ştrand să se ajungă la suma de aproximativ 1 milion 

de euro. Ce rămâne de la licitaţii să fie alocaţi pentru Ştrand.” 

Dl. viceprimar George Lazăr propune ca amendament din partea 

consilierilor U.S.L. ca la anexa nr. 2, la punctul 4 – Modernizare Zona de 

Agrement – Bazine de înot să se ajungă la suma de 800.000 euro. „A doua 

problemă este referitoare la folosirea sumei de 2 milioane de euro din părţile de 

bani care vin din cofinanţările pe care noi le punem. Am înţeles că suma va fi de 

4,5 milioane de euro, bani care ni se întorc din prefinanţări. Din banii care se 

întorc, 2 milioane de euro să-i folosim cu predilecţie pentru proiectul care a fost 

al nostru şi la care sigur nu am renunţat, cel referitor la hidroizolarea blocurilor 

din Municipiul Roman. Aşa fiind, vom avea 2 milioane de euro prinşi din 

bugetul local, vom mai putea avea alţi 2 milioane de euro din bugetul naţional, 

din fonduri europene şi apoi vom merge cu un număr mai mare de blocuri, 

binenţeles pe o perioadă mai îndelungată.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că nu este de acord ca 

finanţarea de la punctul 3 – Finalizare: „Modernizări: str. Progresului şi str. 

Eremia Grigorescu – să fie luată. „Sunt două străzi cu lucrări începute. Lumea 

este total nemulţumită că aceste străzi nu s-au finalizat până la venirea iernii. 

Vreau ca în primăvara aceasta, aceste două străzi să fie finalizate. Dacă mai 

rămân bani după finalizarea celor două străzi, sunt de acord ca ce rămâne să se 

dea pentru modernizarea Ştrandului. Vis-a-vis de suma de 4 milioane, 2 

milioane bani de la Consiliul local şi 2 milioane bani guvernamentali, părerea 

mea este că suma este foarte mare pentru termoizolarea blocurilor. Ştim foarte 

bine că apartamentele sunt ale proprietarilor. Dacă vrem să investim bani din 

Consiliul local, hai să-i investim în şcoli, în licee, în spital, în muzee, în 

obiectivele care sunt ale comunităţii. Eu nu vreau să investim in termoizolarea 

blocurilor, pentru că blocurile sunt proprietate personală, iar proprietarilor de la 

case nu le dă nimeni nici măcar un leu să-şi vopsească gardul. Referitor la 

amendamentul de la anexa nr. 2 solicit să fie finalizate străzile Progresului şi 

Eremia Grigorescu, iar ce rămâne din sumă să fie redirecţionată la Ştrand.” 
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Dl. consilier Viorel Stan, referitor la problema Ştrandului, solicită din 

partea d-lui primar un angajament de onoare, respectiv că va suplimenta, că va 

găsi orice sursă de finanţare, astfel încât Ştrandul oraşului, care în prezent arată 

groaznic, să fie reabilitat, să fie o emblemă a oraşului.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară, cu privire la solicitarea 

reabilitării Ştrandului, că acest lucru reprezintă un obiectiv şi pentru dânsul. 

„Dincolo de fondurile pentru care m-am zbătut şi le-am adus pentru Ştrand la 

sfârşitul anului trecut, mă voi bate şi în acest an şi vom căuta împreună toate 

soluţiile ca să finalizăm Ştrandul – ca un reper pentru municipiul Roman. Aveţi 

cuvântul meu pe această problemă.” 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei afirmă că şi dumnealor, consilierii 

P.D.L., chiar dacă nu au intervenit aşa de vehement, susţin aceste proiecte. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că toţi banii care se întorc pe 

refinanţări în bugetul local, se întorc tot cu votul dumneavoastră. „Destinaţia lor 

se stabileşte prin hotărâre de consiliu. Aveţi credinţa că vreau şi eu ca şi 

dumneavoastră ca lucrurile să meargă bine.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul ca de 

la punctul doi să se ia 112.095 lei (rămâne 1.088.250 lei) şi să se ducă la punctul 

4 (totalul devine 2.026.124 lei) - a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o 

abţinere (dl. consilier S. D. Cazan). 
 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Mihai Stoica declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

      Preşedinte de şedinţă                   

      Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 

      Ing. Mihai STOICA                                     Jurist Gheorghe CARNARIU 


