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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 31.01.2012, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 85/26.01.2012; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, Piaţa Roman Vodă, 

nr. 1, începând cu orele 13
00

. 

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 20 de consilieri, lipsind motivat dl. consilier Vasilică 

Murăriţa. 
 

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

ordinară a Consiliului Local.  
 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Mihai Stoica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 19.12.2011 care a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Mihai Stoica supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 09.01.2012 care a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Dl. consilier Viorel Stan remarcă prezenţa în procesul-verbal a celor două 

angajamente pe care le-a făcut domnul primar în legătură cu propunerile făcute 

de consilierii U.S.L. 
 

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

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea redenumirii unor unităţi şcolare 

din municipiul Roman – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – 

iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii unei taxe de 

concesiune – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

4. 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; 

5. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru 

transport public local de persoane prin curse regulate speciale – 

iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 

103/2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de 

repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al Municipiului 

Roman, modificată prin H.C.L. nr. 93/2009, H.C.L. nr. 31/2010 şi 

H.C.L. nr. 42/2011 – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului energiei termice 

furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile 

şcolare din municipiul Roman – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu 

– Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre 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 – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă 

locuinţelor A.N.L. din  str. Ştefan cel Mare, bl. 15, sc. D, pentru 

titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, 

conform art. 8, alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 152/1998/R – iniţiator dl. 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 154/30.07.2009 

privind regimul juridic, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea 

locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman – iniţiator dl. 

George Lazăr – Viceprimarul Municipiului Roman şi dl. Valerian 

Anghel – Consilier local;  

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009  pentru 

aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, 

curăţenie şi estetică în Municipiul Roman – iniţiator dl. George Lazăr 

– Viceprimarul Municipiului Roman şi dl. Valerian Anghel – 

Consilier local; 
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12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi alipirea unor imobile – 

iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a unui teren şi 

trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Roman – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator dl. 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri 

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

Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 

local pe anul 2011 – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 
17. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului la secţiunea de 

dezvoltare din excedentul anului 2010 – iniţiator dl. Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman. 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea redenumirii unor unităţi 

şcolare din municipiul Roman – avizul comisiei cultură, culte, sănătate, 

învăţământ şi tineret a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Constantin Holban declară că fiecare ministru al 

învăţământului şi-a dat legea lui. „Acum, pe criză, nu ştiu dacă era necesar să 

aruncăm bani pe ştampile, tipizate, firme, etc.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că aceste modificări au fost 

făcute la solicitarea Consiliilor de Administraţie ale unităţilor şcolare respective 

în scopul extinderii planului de şcolarizare. Aceste modificări sunt în beneficiul 

respectivelor unităţi şcolare.” 

Dl. consilier Viorel Stan susţine punctul de vedere al domnului consilier 

Holban. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că, atunci când era director 

la Colegiul Tehnic „Miron Costin”, într-un an de zile s-au schimbat denumirilor 

unităţilor şcolare de trei ori. 

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

unanimitate voturi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului anual de acţiuni 

pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – 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 voturi. 
   

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea menţinerii unei taxe de 

concesiune – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 
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 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

  Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca taxa de redevenţă să fie de 

10 euro/mp/an. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că 12 euro/mp/an 

înseamnă 1 euro/luna, ceea ce pentru Roman este o sumă modică. 

  Dl. viceprimar George Lazăr consideră că 1 euro/mp/luna este mai mult 

decât de bun-simţ şi reprezintă o mână întinsă de Consiliul local cabinetelor 

medicale care au astfel de închirieri. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – forma iniţială – cu 19 

voturi şi 1 abţinere (dl. S. D. Cazan). 
   

La punctul 4) de pe ordinea de zi – 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 – avizul 

comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Viorel Stan propune ca reprezentant al Consiliului Local în 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Vasile Sav” pe domnul 

George Lazăr. „Rog colegii care sunt membri în Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ să participe în mod activ la şedinţele acestor consilii.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că Şcoala nr. 6 a fost comasată 

cu Grupul Şcolar „Vasile Sav”. „La Şcoala nr. 6 era un Consiliu de 

Administraţie cu un reprezentant al Consiliului local. Grupul Şcolar „Vasile 

Sav” avea şi el un reprezentant al Consiliului local. Din momentul comasării, 

Consiliul de Administraţie de la Şcoala nr. 6 nu mai există. Înseamnă că au 

rămas doi consilieri locali în Consiliul de administraţie al  Grupul Şcolar „Vasile 

Sav”. Propun pe domnul Mihai Stoica ca reprezentant al Consiliului Local în 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Vasile Sav”, în situaţia în 

care nu este valabil reprezentantul Consiliului local de la Şcoala nr. 6.” 

Dl. consilier Viorel Stan afirmă că prin efectul legii Consiliul de 

Administraţie de la Şcoala nr. 6 a fost desfiinţat. „Nu mai există.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 

„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. D. Cazan). 

Dl. viceprimar George Lazăr nu a participat la vot. 

 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – eliberarea unor licenţe de traseu 

pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale – avizul 

comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.   

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Ilie Boloca întreabă dacă operatorul propus pentru aceste 

trasee are capacitatea de a face cele trei trasee, întrucât din expunerea de motive 

reiese că are numai 5 maşini, iar orele de deplasare pe trasee se suprapun. 

Dl. director Remus Grăjdeanu precizează că în fiecare caiet de sarcini este 

prevăzut traseul şi numărul de maşini. „Operatorul are contracte cu 5 societăţi, 

iar traseele sunt în număr de trei, pentru că trei societăţi au sediul în aceiaşi 

curte. O maşină poate să facă un traseu dimineaţă, iar după amiază alt traseu.” 
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Dl. consilier Ilie Boloca propune ca licenţierea să se facă pe un an, iar la 

fiecare şase luni, operatorul să prezinte consiliului local documentele care să 

ateste că are efectuată inspecţia tehnică periodică. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că doar pe licenţiere are 

Consilul local aceste atribuţii. „Verificarea o face aparatul tehnic al Primăriei. 

Există şi A.R.R.-ul care are atribuţii din punct de vedere al inspecţiei tehnice. 

Noi nu putem să ne substituim altor organisme ale statului.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – forma iniţială – a fost 

aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. G. Lazăr, dl. S. D. Cazan şi dl. I. 

Boloca).  

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea H.C.L. nr. 

103/2008 privind numirea comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a 

locuinţelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, modificată prin 

H.C.L. nr. 93/2009, H.C.L. nr. 31/2010 şi H.C.L. nr. 42/2011 – 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.  

Dl. viceprimar George Lazăr nu a participat la vot. 

 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea pretului energiei termice 

furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din 

municipiul Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie dacă există vreo 

persoană care monitorizează consumurile lunare. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este o persoană din 

cadrul Direcţiei Tehnice care monitorizează atât aparatura cât şi consumurile. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă plata s-a făcut pe baza 

gigacalorimetrului sau la pauşal. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că plata se face permanent 

pe baza gigacalorimetrului. „Plata la pauşal se face în cazul unei defecţiuni şi 

doar câteva zile, cât durează remedierea.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost cu 19 voturi 

„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. D. Cazan).  
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – 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. 
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La punctul 9) de pe ordinea de zi – stabilirea cuantumului chiriei aferentă 

locuinţelor A.N.L. din  str. Ştefan cel Mare, bl. 15, sc. D, pentru titularii de 

contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin. 4, 

lit. „a” din Legea nr. 152/1998/R – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost 

favorabil cu următorul amendament: „Titlul se modifică şi are următorul 

conţinut: <<Stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. pentru 

titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 

8, alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 152/1998/R>>, iar art. 1 se modifică şi are 

următorul cuprins:  <<Se aprobă chiria aferentă locuinţelor A.N.L. pentru titularii 

de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8, alin. 4, 

lit. „a” din Legea nr. 152/1998/R, după cum urmează: 

 str. Ştefan cel Mare, bl. 15, sc. D, în cuantum de 4,9 lei/m.p. suprafaţă 

utilă/lună. 

 str. T. Vladimirescu, bl. 9, în cuantum de 4,2 lei/mp suprafaţă utilă/lună. >>” 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru buget finanţe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 

154/30.07.2009 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. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. viceprimar George Lazăr propune ca amendament, în completare, ca 

în zilele de sâmbătă şi duminică şi în zilele de sărbătoare legală, parcarea să aibă 

statutul de parcare de reşedinţă. 

 Dl. consilier Lucian Ioan Pascariu propune ca parcările de reşedinţă să 

aibă acest statut între orele 08
00

 – 14
00

. 

 Dl. consilier Constantin Holban declară că nu se respectă distanţa de 10 m 

de frontul imobilelor utilizate de locatari. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că pentru parcările care se vor 

trasa pe viitor, se va ţine cont de acest lucru. 

  

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

Lucian Ioan Pascariu  a fost respins întrucât au fost 8 voturi „pentru” (dl. A. 

Jora, dl. L. Achiriloaei, d-na O. G. Afetelor, dl. S.D. Cazan,  B. Curcudel, M 

Benchea, dl. N. Iftimie şi dl. L. I. Pascariu) şi 12 abţineri. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 

viceprimar George Lazăr  a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. 

A. Jora, dl. L. Achiriloaei şi dl. L. I. Pascariu).  

 D-na Oana Gianina Afetelor consideră că această modificare va îngreuna 

activitatea Primăriei şi solicită, ca prin Asociaţiile de Proprietari să se aducă la 

cunoştinţa romaşcanilor această modificare. 

 D-lul consilier Valerian Anghel declară că Primăria trebuie să-şi facă 

datoria şi să monteze acele indicatoare specific amplasate împreună cu plăcuţele 

adiţionale. „Atunci nu mai trebuie mediatizată această hotărâre prin Asociaţiile 

de Proprietari.” 
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 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că acum se intră în 

contradicţie cu hotărârea de la punctul 1. „Acum Primăria va cheltui bani cu 

confecţionarea indicatoarelor şi a plăcuţelor adiţionale ce vor fi amplasate în tot 

oraşul.” 

 Dl. consilier Leonid Benone Dămian declară că este bine ca cetăţeanul din 

Roman să poată să aibă unde să-şi parcheze maşina pentru 10 – 15 minute în altă 

parte de parcarea pe care o are în concesiune. „Sau cetăţenii din alte oraşe care 

vin la rude în Roman. Şi ei trebuie să aibă unde să parcheze.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că din acest motiv s-au lăsat 

15% din parcări libere. „Să se creeze o zonă tampon.” 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 133/2009  

pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, 

curăţenie şi estetică în Municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca pentru art. 7^ 1 amenda să 

fie de la 100 lei la 300 lei. „Trebuie să disciplinăm populaţia.” 

 Dl. viceprimar George Lazăr precizează că în forma de până acum 

amenda era de la 50 lei la 100 lei. „Practic acum cuantumul s-a dublat.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială a fost 

aprobat 12 voturi „pentru” şi 8 abţineri (dl. A. Jora, dl. L. Achiriloaei, d-na O. 

G. Afetelor, dl. S.D. Cazan,  B. Curcudel, M Benchea, dl. N. Iftimie şi dl. L. I. 

Pascariu). 
  

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – dezmembrarea şi alipirea unor 

imobile – 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 13) de pe ordinea de zi – preluarea în administrare a unui 

teren şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Roman – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 

favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în acest proiect este vorba 

de Oborul de pe strada Islazului. „El se află în administrarea D.A.P.B.O Roman. 

Prin efectul legii s-a restrâns comercializarea animalelor şi atunci D.A.P.B.O 

Roman, care are şi Bazarul în spate, a dorit să eficientizeze acest lucru. 

Nemaifiind activitate în zonă, a început să se distrugă gardul din plăci de beton. 

O persoană care are o afacere – o piaţă de gross, în Piatra Neamţ şi Paşcani a 

depus o solicitare către noi. Avem avantajul că preţurile vor fi mai mici, în zonă 

va fi o investiţie şi se vor crea şi nişte locuri de muncă. Ideea este să scoatem la 

licitaţie, poate mai vin şi alte persoane. Orice loc de muncă este important.” 
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 Dl. preşedinte Mihai Stoica declară că este vorba de o suprafaţă foarte 

mare. „Solicit ca Direcţia Tehnică să prezinte un studiu de oportunitate referitor 

la această trecere.”  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că stăm şi facem studii de 

oportunitate şi trec investitorii pe lângă noi. „De 20 de ani tot studiem. Avem 

nevoie de oameni care să mişte, să dea o anumită dinamică în oraş, indiferent de 

cine este vorba. Terenul va rămâne proprietatea Municipiului Roman.”  

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan este de părere că domnul primar are 

dreptate. „Dacă facem o piaţă de gross, preţurile vor scădea cu 20%.” 

 Dl. consilier Lucian Ioan Pascariu consideră că important este să aducem 

investitori în Roman. 

 Dl. consilier Eugen Păuleţ declară că acest proiect are ca obiect preluarea 

în administrare a acestui teren şi trecerea lui din domeniul public în domeniul 

privat al municipiului şi solicită să fie supus la vot. 

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

„pentru”, 2 abţineri (dl. I. Boloca şi dl. V. Stan) şi 2 voturi „împotrivă” (dl. G. 

Lazăr şi dl. M. Stoica).  
 

 La punctul 14) 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.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi.  
 

La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi închirierii 

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. – Ec. Teodoroiu, 5A/2 – avizat favorabil cu amendamentul ca 

suprafaţa acordată să fie de 5,00 m.p. (pe proiecţia balcoanelor) – aprobat 

cu amendament (5 m.p.) cu 19 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. S. D. 

Cazan); 

 pct. 2. – C. A. Rosetti, 1/41 – avizat nefavorabil (s-au acordat în altă 

şedinţă 8,5 m.p. – pe proiecţia balcoanelor) – respins întrucât au fost 20 

de abţineri; 

 pct. 3. – Cuza Vodă, 21/41 – avizat favorabil – aprobat cu 19 voturi 

„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. D. Cazan); 

 pct. 4. – Libertăţii, 12/53 – avizat nefavorabil – respins întrucât au fost 2 

voturi „pentru” (dl. S.D. Cazan şi dl. N. Iftimie) şi 18 de abţineri; 

 pct. 5. – Ştefan cel Mare, 6, parter II – avizat favorabil – aprobat cu 15 

voturi „pentru” şi 5 abţineri (dl. G. Lazăr, dl. M. Stoica, dl. V. Stan, dl. . 

Munteanu şi d-na L. N. Chiriac); 

 pct. 6. – Sucedava, 7A/1 – avizat favorabil cu amendamentul ca suprafaţa 

acordată să fie de 12,00 m.p. în loc de 18 m.p. (se reduce lăţimea cu un 

metru) – aprobat cu amendament (12 m.p.) cu 19 voturi „pentru” şi 1 

abţinere (dl. S. D. Cazan); 
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 pct. 7. – Sucedava, 21 – avizat favorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru” 

şi 5 „abţineri” (dl. I. Boloca, dl. V. Stan, dl. L. B. Dămian, dl. L. 

Munteanu şi dl. S. D. Cazan); 

 pct. 8. – Islazului, f. nr. – avizat nefavorabil (să se întocmească un studiu 

tehnic şi economic) – retras de pe ordinea de zi de iniţiator; 
 

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – utilizarea excedentului anual al 

bugetului local pe anul 2011 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost 

favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca de la reabilitatea străzii 

Viitorului să se ia 190 mii lei şi să se dea la Modernizarea Ştrandului. 

 Dl. director tehnic Dan Felician Ioniţă precizează că lucrarea este licitată. 

„Au participat câteva firme. Am fost nevoit să cer explicaţii pentru că preţul 

ofertat a fost sub 85 % din valoarea anticipată” 

 Dl. consilier Viorel Stan propune să se amâne acest proiect. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că nu poate fi amânat pentru 

că trebuie făcute plăţi săptămâna aceasta. 

 Dl. consilier Viorel Stan doreşte să ştie dacă toate cele opt puncte din 

anexă au destinaţie neschimbabilă.  

 Dl. director economic Mihai Plaii răspunde afirmativ. „Primele 6 poziţii 

sunt lucrări în derulare, iar ultimele două sunt din lista de investiţii de pe 2012.”  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 

fost 10 voturi „pentru”, 9 abţineri (dl. G. Lazăr, dl. L. Munteanu, dl. L. B. 

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

V. Stan, dl. I. Boloca şi dl. E. Păuleţ) şi 1 vot „împotrivă” (dl. M. Stoica).  
 

 La punctul 17) de pe ordinea de zi – acoperirea deficitului la secţiunea de 

dezvoltare din excedentul anului 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.  

  

 

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Mihai Stoica declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                   

        Consilier,                                    Secretarul municipiului Roman, 

        Ing. Mihai STOICA                                Jurist Gheorghe CARNARIU 


