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PROCES – VERBAL  
 

 

Încheiat astăzi, 06.02.2012, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 101/31.01.2012; 

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

nr. 1, începând cu orele 10
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Vasilică 

Murăriţa şi dl. consilier Eugen Păuleţ. 
 

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

ordinară a Consiliului Local.  
 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu următoarele modificări: 
 

- punctul 1) devine punctul 5), punctul 2) devine punctul 6), punctul 3) 

devine punctul 4), punctul 4) devine punctul 1), punctul 5) devine punctul 2) şi 

punctul 6) devine punctul 3); 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren pentru 

construcţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii 

«Amenajare sens giratoriu intersecţie DN 2 (E85) cu str. Plopilor, 

municipiul Roman» – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Roman şi 

a Comunei Cordun în vederea realizării proiectului de investiţii 

«Amenajare sens giratoriu intersecţie DN 2 (E85) cu str. Plopilor, 

municipiul Roman» – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local 

– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 

local pe anul 2011 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 

2012, a listelor de investiţii din bugetul local, bugetul instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi din 

bugetul centralizat al împrumutului intern – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman. 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării  unui teren 

pentru construcţii – avizul comisiei comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Constantin Holban declară că este de acord cu această 

concesiune dar cu următoarele amendamente: durata concesiunii să fie de 10 ani 

şi suprafaţa concesionată să fie, în prima parte, de 10.000 m.p. „După ce vedem 

că investitorul a construit, are bonitate, într-o şedinţă ulterioară, i se vor acorda 

şi ceilalţi 8.000 m.p. Aşa vom fi scutiţi de eventuale surprize ce pot apărea.” 

 Dl. viceprimar George Lazăr consideră că amendamentul propus de 

domnul Holban referitor la durata concesiunii este corect. „Legat de preţ, nu 

sunt probleme. În privinţa suprafeţei de 10.000 m.p. consider că acest teren ar 

trebui dezmembrat, iar ambele suprafeţe de teren trebuie să aibă deschidere la 

strada Islazului. Propun, ca amendament, ca în articolul 1 şi în contractul de 

concesiune să se stipuleze expres că această concesiune se acordă strict pentru 

comerţul cu produse agricole.” 

 Dl. consilier Viorel Stan afirmă că doreşte ca într-o şedinţă a Consiliului 

local ce va avea loc peste un an, să se facă o evaluare a situaţiei în care se va 

găsi această concesiune. 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei întreabă Direcţia Urbanism dacă această 

dezmembrare nu împiedică proiectul pe care îl are acel investitor. „Consider că 

o alocare integrală a terenului va aduce un venit suplimentar la bugetul 

municipiului.” 
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 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca de la articolul 1. să se 

scoată ultima parte: - pentru amenajarea unei pieţe de gross destinată 

producătorilor agricoli. „Este posibil ca la o suprafaţă aşa mare să fie şi alte 

persoane care vor să investească în acea zonă. Noi greşim dacă fărămiţăm 

terenurile mari pe care le avem. Investitorii mari caută suprafeţe mari, de câteva 

hectare, ceea ce nu avem. Deasemenea, noi trebuie să aducem acolo şi utilităţile. 

Un criteriu ar trebui să fie şi asigurarea a câtor mai multe locuri de muncă. Deci, 

amendamentul meu este să se aprobe această suprafaţă fără scopul pentru care se 

aprobă” 

 Dl. consilier Viorel Stan precizează că tocmai de aceea solicită 

dezmembrarea acestui teren. „Pentru a da posibilitatea şi altei persoane să 

investească în zonă.”  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că este de acord cu 

amendamentul referitor la perioada de timp. „Sunt de acord şi cu propunerea    

d-lui consilier Viorel Stan ca după un an să se facă o analiză a situaţiei, chiar şi 

în cadrul Consiliului local. Sunt de acord şi cu solicitarea d-lui consilier Sorin 

Dumitru Cazan de a nu se preciza scopul concesiunii. Nu aş fi de acord cu 

împărţirea suprafeţei în două din următoarele motive: 1) - este o cheltuială foarte 

mare cu dezmembrarea, cu Cartea Funciară, cu onorariile notariale, 2) - s-ar 

încasa bani numai pe o parte în loc de toată suprafaţa şi 3) - trebuie să vedem 

suprafaţa minimă pe care o solicită investitorul, pentru că noi când am discutat 

cu acesta am luat în calcul şi alte locaţii, dar au fost refuzate pentru faptul că 

sunt de câteva mii de metri pătraţi. Sunt de acord ca să punem ca şi criteriu, 

alături de preţ, precizarea numărului de angajaţi pentru afacerea respectivă.” 

 D-na arhitect Ana-Maria Alexe afirmă că se aştepta ca amendamentele să 

se refere la condiţiile care se vor înscrie în caietul de sarcini. „Noi vorbim de un 

anume investitor, dar să nu uităm că este vorba de o licitaţie publică. 

Respectivul solicitant a prezentat o ofertă de amenajare a suprafeţei de 25.000 

m.p. Noi nu avem decât această suprafaţă de 18.376 m.p. Să nu uităm că se pot 

concesiona terenuri numai pentru obiective scrise în Planurile Urbanistice 

aprobate. În această zonă noi avem în P.U.G. prevăzut o piaţă. Dacă se doreşte 

altceva este nevoie ca dvs. să aprobaţi un P.U.Z. Este strict obligatoriu ca 

destinaţia obiectivului pentru care se concesionează terenul să fie inclusă atât în 

hotărârea de consiliu cât şi în contractul de concesiune.” 

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

respins întrucât au fost 7 voturi „pentru” (dl. L. Achiriloaei, d-na O. G. Afetelor, 

dl. B. N. Curcudel, dl. M. Benchea, dl. N. Iftimie, dl. A. Jora şi dl. L. I. Pascaiu) 

şi 12 abţineri. 

 Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier Constantin 

Holban (durata concesiunii să fie de 10 ani) a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 

 Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier Constantin 

Holban (suprafaţa concesionată să fie în prima parte de 10.000 m.p.) a fost 

respins întrucât au fost 11 voturi „pentru” şi 8 abţineri (dl. S. D. Cazan, dl. L. 

Achiriloaei, d-na O. G. Afetelor, dl. B. N. Curcudel, dl. M. Benchea, dl. N. 

Iftimie, dl. A. Jora şi dl. L. I. Pascaiu). 
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 Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui viceprimar George Lazăr 

(ca în articolul 1 şi în contractul de concesiune să se stipuleze expres că această 

concesiune se acordă strict pentru comerţul cu produse agricole.) a fost aprobat 

cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan). 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre împreună cu cele două 

amendamente aprobate a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. 

D. Cazan). 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Studiului de Fezabilitate şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii «Amenajare sens 

giratoriu intersecţie DN 2 (E85) cu str. Plopilor, municipiul Roman» – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. viceprimar George Lazăr întreabă care este perioada în care se va 

realiza investiţia.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că perioada este de 3 ani. 

„Anul acesta vom purcede la ceea ce se numeşte proiect tehnic şi detalii de 

execuţie şi vom încheia acordul de execuţie cu cei de la Cordun, unde vom 

prevedea că participarea va fi de 50% şi 50%. În ceilalţi doi ani vom executa 

proiectul în intregimea lui.” 

 Dl. consilier Constantin Holban afirmă că a discutat cu domnul primar de 

la Cordun. „Acesta este întru totul de acord cu acest proiect şi deasemenea, va 

face lobby ca cei de la Dedeman să contribuie şi ei la acest proiect. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că a discutat cu cei de la 

Dedeman. „Ei sunt de acord să cedeze o bucată de teren. Cu parte financiară este 

mai greu, pentru că este o investiţie publică.” 

 Dl. consilier Viorel Stan declară că problema sensului giratoriu de la 

Dedeman a mai fost ridicată în Consiliul local. „De aceea mi se pare corect să 

apreciez efortul pe care Primăria şi domnul primar îl fac pentru amenajarea 

acestei intrări importante în municipiul Roman. „Doresc o implicare totală. Cred 

că şi preţul la care se va realiza această investiţie va fi rezonabil.”  

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că în acest moment comunitatea 

nu are nevoie de o astfel de investiţie. „Trebuie să luăm în calcul faptul că până 

să se construiască magazinul Dedeman circulaţia în zonă era normală. În acest 

sens giratoriu ar trebui să investească cei de la Drumuri Naţionale şi nu noi, 

comunitatea locală. Avem zone în oraş care nu au utilităţi publice. Sumele 

acelea, dacă le avem, să le folosim in interiorul comunităţii, în interiorul 

oraşului” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează din nou, că în acest an nu 

se vor aloca bani pentru  a construi în acest sens giratoriu. „În acel loc au fost 

foarte multe accidente mortale. Legea prevede foarte clar că ce este pe teritoriul 

unui municipiu, face municipiul. La drumurile europene ajută bugetul naţional 

doar la oraşe şi comune. Noi avem trei sferturi, iar comuna Cordun - un sfert. 

Faptul că se contribuie 50% şi 50% este foarte avantajos pentru noi.”  

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

„pentru” şi 1 vot „împotrivă” (dl. S. D. Cazan). 
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 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea asocierii Municipiului 

Roman şi a Comunei Cordun în vederea realizării proiectului de investiţii 

«Amenajare sens giratoriu intersecţie DN 2 (E85) cu str. Plopilor, municipiul 

Roman» – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a 

fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Nefiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 

aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă” (dl. S. D. Cazan). 
   

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu 

amendamentul ca la articolul 1 suma alocată pentru sprijinirea organizării şi 

desfăşurării Galei învăţământului nemţean să fie de 5.000 lei. 

 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 

favorabil cu acelaşi amendament. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu amendamentul propus de cele 

două comisii. 

 Dl. consilier Viorel Stan declară că are rugămintea ca această sumă 

alocată să evidenţieze şi munca imensă pe care colegii mei de la catedră 

împreună cu personalul auxiliar din Roman o depun pentru realizare unei 

educaţii de calitate în municipiul Roman şi pentru propagarea unei imagini 

pozitive a învăţământului nemţean.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că este de acord cu precizarea 

făcută de domnul consilier Viorel Stan. „Tocmai de aceea, în fiecare an cu 

ocazia zilelor oraşului şi a zilei excelenţei în educaţie, am premiat atât elevii 

olimpici, cât şi profesorii coordonatori cu rezultate deosebite. 

 Urmare a supunerii la vot articolul 1 cu amendamentul celor trei comisii – 

alocarea a 5.000 lei pentru sprijinirea organizării şi desfăşurării Galei 

învăţământului nemţean – a fost aprobat în unanimitate de voturi.  

La articolul 2 – alocarea din bugetul local Asociaţiei Caritas Roman a 

contravalorii necesare asigurării unei pâini pe zi pentru 70 de persoane timp de  

47 de săptămâni x 5 zile – dl. consilier Lucian Ioan Pascariu propune ca să se 

asigure pâine acelor persoane timp de 47 de săptămâni x 7 zile. 

Dl. viceprimar George Lazăr declară că Asociaţia Caritas este o asociaţie 

privată, care nu ţine de Primărie. „Noi nu facem alteceva decât să dăm o mână 

de ajutor, de câteva sute de milioane pe an. Noi nu avem control cum se 

cheltuiesc aceşti bani sau dacă acele persoane primesc pâinea. Noi avem diverse 

forme de ajutor social. Avem şi Casa Speranţei. De ce ajutăm tot timpul diverse 

asociaţii şi fundaţii şi nu, în primul rând, nu reuşim să dăm un spor financiar la 

ceea ce ţine de noi.”  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că există un control a acelor 

sume alocate. „La fel ca şi anul trecut şi anul acesta nu se vor vira bani. Noi am 

făcut contract cu panificaţia şi le-am virat pâinea. Această fundaţie duce 

alimente la persoane nedeplasabile. Ei având un număr mare de voluntari, 

compensează cumva deficitul de personal al direcţiei de Asistenţă socială.” 

Urmare a supunerii la vot articolul 2 cu amendamentul d-lui consilier 

Lucian Ioan Pascariu (7 zile) a fost respins întrucât au fost 8 voturi „pentru” (dl. 
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S. D. Cazan, dl. L. Achiriloaei, d-na O. G. Afetelor, dl. B. N. Curcudel, dl. M. 

Benchea, dl. N. Iftimie, dl. A. Jora şi dl. L. I. Pascariu)şi 11 abţineri. 

Urmare a supunerii la vot articolul 2 în forma iniţială a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 5) 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. preşedinte Mihai Stoica declară că va vota acest proiect de hotărâre 

dar solicită unele lămuriri pentru a nu vota în necunoştinţă de cauză. 

„Reparaţiile capitale la Spital, respectiv termosistemul clădirii, au fost scoase la 

licitaţie în aprilie 2011 cu o sumă estimată de 4 miliarde. S-a anulat licitaţia, s-a 

scos în august pe o sumă estimată de 13 miliarde. S-a anulat licitaţia, s-a scos în 

decembrie la licitaţie pentru o sumă de 13 miliarde. S-a semnat un contract pe 4 

miliarde 900 de milioane, urmând ca restul de 7 miliarde să fie alocate în funcţie 

de ce bani avem la buget. Se poate scoate la licitaţie o lucrare fără să existe sursa 

de finanţare ? Se poate semna un contract fără să existe sursa de finanţare ? De 

ce alocăm o sumă excedentară faţă de suma semnată în contractual cu pricina ? 

De unde vom lua cele 7 miliarde pentru finalizarea lucrărilor ?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în primăvară s-a scos la 

licitaţie o aripă a Spitalului care era în jur de vreo 4 miliarde 700 de milioane. 

„Eu am militat ca lucrarea să se facă pentru tot Spitalul, pentru a nu da naştere la 

discuţii între secţii. Pentru a se face lucrarea pentru întreg Spitalul era necesară 

suma de 13 miliarde. S-a făcut din nou proiectarea, s-a intrat în licitaţie, banii 

fiind deja asiguraţi în două tranşe, care veneau pentru acoperirea acesteia, odată 

4 miliarde şi apoi 7 miliarde. Contractul este semnat pe întreaga lucrare. Când 

vorbim despre o lucrare de investiţie începem cu S.F.-ul, apoim proiectul tehnic, 

detaliile de execuţie, toate studiile: geo, tehnic, expertiza, etc. Toate acestea fac 

parte din aceşti bani. Această lucrare a fost scoasă la licitaţie şi au participat 7 

firme.” 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că acel contract este semnat 

pe 6 miliarde. „Valoarea proiectului este de 13 miliarde. Toată suma este venită 

prin transfer de la Minister.”  

Dl. preşedinte Mihai Stoica doreşte să ştie cât este această sumă. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că suma este de aproximativ 

5 miliarde 800 milioane. 

Dl. viceprimar George Lazăr solicită anumite lămuriri referitoare la suma 

de 57 mii lei de la punctul 8 – Alei şi parcări municipiu. „Pe ce parcări sau alei 

din municipiul se va interveni în aceşti 57 mii lei.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că pentru acest capitol avem 

un program care este mai mare. „Aici a fost prins un capăt pentru a ne putea 

încadra în ceea ce înseamnă lista obiectivelor finanţate din excedent, care au fost 

prinse anul trecut şi au avut această destinaţie. A trebuit să păstrăm această 

destinaţie conform Legii 273 privind finanţele publice locale.”   
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Dl. consilier Viorel Stan propune să se facă ceva pentru ca cei din 

Consiliul local să aibă un control asupra banilor care intră. „Să înfiinţăm o 

comisie care să monitorizeze aceste cheltuieli.”  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că nu este nevoie să se 

înfiinţeze nicio comisie. „Oricare din dvs. se poate interesa de orice sumă. Toţi 

aveţi sprijinul meu. A înfiinţa o comisie înseamnă a limita dreptul celorlaţi 

consilieri de a se informa.” 

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

unanimitate de voturi.  
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului consolidat pe 

anul 2012, a listelor de investiţii din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi din bugetul centralizat al 

împrumutului intern – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Viorel Stan declară că a analizat cu maximă responsabilitate 

acest proiect. „Din punct de vedere al componentei sociale, noi U.S.L.-ul venim 

cu un proiect social: Alimente pentru pensionari, proiect pe care-l dorim să-l 

finanţăm dintr-un capitol care există deja în proiectul de buget – Ajutor social 

68.02.15.01., fond ce se poate constitui din reajustarea sumelor. Noi am 

identificat şapte surse de finanţare care pot fi reorganizate şi depistarea altor 

surse de finanţare. Dacă ai noştri consilieri parteneri, prietenii din P.D.L., vor 

subscrie la inţiativa noastră cu atât mai bine. Prin acest proiect dorim să 

asigurăm lunar unui anumit număr de pensionari, în funcţie de valoarea 

bugetului, de valoarea şi evoluţia pieţei din Roman, etc., un anumit coş de 

alimente, pentru a veni la alinarea nevoilor şi problemelor pe care aceştia le au. 

Sperăm într-o colaborare pentru binele pensionarilor din municipiul Roman. 

Mulţumesc.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că numărul populaţiei la 

Roman s-a redus la aproape 50.000 şi ceva. „Aproximativ 60.000 de locuitori cu 

cei care vin şi pleacă pe termen scurt. Sumele, dacă aţi văzut, la social, în primul 

rând că nu putem să spunem că este ajutor social, pentru că ajutorul social 

prevede sume care vin din transferuri de la bugetul naţional pe cote defalcate. La 

cantina de ajutor social, acolo unde am gândit, ca să vedeţi că am fost atent şi 

am mers şi eu, uitaţi-vă la prevederea anului trecut de la 375. Anul acesta am 

prevăzut 940. Deci de două ori şi jumătate. Am prevăzut aceste sume de creştere 

pentru alimente, pentru persoanele bolnave, în vârstă şi cu probleme, dacă vreţi, 

materiale, financiare sau sociale. Am prevăzut aici, pentru că este singurul loc 

unde putem duce ajutorul social şi nişte sume de transfer care vin de la bugetul 

statului. Deci, nu putem să venim noi cu o sumă acolo, să intrăm peste suma 

acordată cu  destinaţie specială. Atunci am venit aici unde era loc. La Cantina de 

Ajutor Social, unde putem da şi mese şi putem, aşa cum aţi spus dumeavoastră, 

sunt de acord cu propunerea, să venim şi cu pachete, cu ajutor, cu alimente 

pentru  cei cu probleme.“ 

Dl. consilier Viorel Stan declară că dumnealui se referea la pensionari. 
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că va trebui găsit un cadru 

legal. „Să stabilim un regulament de acordare, pentru că trebuie văzut cuantumul 

venitului minim. Este o legislaţie care subjugă decizia noastră la nivel local.” 

Dl. consilier Viorel Stan declară că problema pe care o avem este de găsi 

sursele de finanţare. „Mă uit cu stimă şi respect faţă de acelaşi domn Plaii, cu 

ajutorul căruia vom reuşi să reajustăm sumele referitoare la această problemă 

fundamentală. În principiu, sunteţi de acord să găsim împreună, acum, surse de 

finanţare ? Noi am identificat câteva surse. Sunt absolut convins că ai noştri 

parteneri de discuţie, colegii din P.D.L. vor fi alături de noi, astfel încât să facem 

ceea ce dorim să facem, să îndulcim puţin cât de cât viaţa pensionarilor. Suma 

pe care noi o estimăm necesară pentru acest an financiar şi pe care am 

identificat-o în bugetul local este de aproximativ 20 miliarde lei. Această sumă 

noi considerăm că este suficientă şi poate asigura, aşa cum a spus domnul 

primar, pe baza unui regulament, un coş minim lunar pentru un număr de 

pensionari. Mulţumesc.” 

Dl. viceprimar George Lazăr afirmă că şi noi, cei din Partidul Naţional 

Liberal, susţinem cele rostite de domnul Viorel Stan. “Chiar dacă este an de 

criză, în afară de partea de investiţii, trebuie să avem în vedere şi componenta 

socială, care în municipiul Roman este una destul de apăsătoare. Avem peste 

16.000 – 17.000 de oameni în vârstă în municipiul Roman, mare parte dintre ei 

cu pensii mici şi foarte mici şi care sunt la limita subzistenţei. Astfel, noi am 

identificat câteva capitole de unde considerăm noi că pot fi luaţi aceşti bani:       

I. - De la fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor locale - cod 

54.02.05 - unde avem 300 mii lei să luăm 150 mii lei. II. - După care avem 

capitolul Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi – cod 67.02.05.03 unde 

avem prinsă suma de 1.034 mii lei şi ne propunem să luăm suma de 500 mii lei. 

III. - De la Cultură, recreere şi religie – cod 67.02.50 unde avem 730 mii lei 

luăm 130 mii lei. IV. – La protecţia mediului - cod 74.02.05.01 avem propusă 

suma de 2.325 mii lei. De aici dorim o ajustare de 800 mii lei.” 

Dl. consilier Viorel Stan precizează că aceste sume de bani vor fi trecute 

la capitolul asistenţă socială. 

Dl. viceprimar George Lazăr continuă: “V. – La anexa nr. 4 unde avem 

Alei cimitir – 71.01.01 sunt propuşi 110 mii lei. Să rămână 90 mii lei. La anexa 

nr. 6, la punctul 19 - alte studii suma de 100 mii lei să o luăm de la acest capitol 

şi să o ducem integral la asistenţă socială. VI. – La anexa nr. 8 - Parcare etajată 

Piaţa Centrală sunt propuşi 304 mii lei. Să luăm 200 mii lei.”  

D-na director Doiniţa Maftei declară că de la anexa nr. 8 nu poate fi luat 

niciun leu pentru că Direcţia Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor este 

autofinanţată. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că dacă nu ar fi  an electoral ar 

fi de acord cu toate propunerile sociale pe care le-au făcut consilierii U.S.L. “Mă 

gândesc cum să luăm mai mulţi bani din anumite capitole din buget şi să-i 

direcţionăm către investiţii pentru comunitate şi nu pentru protecţie socială.  

Dacă aş vrea să fiu mai populist decât dumneavoastră, aş propune că să nu dăm 

ajutor social numai pensionarilor, ci şi familiilor care au un venit pe cap de 

persoană de 300 de lei sau 200 de lei. Nu putem minţi poporul dându-i într-un an 
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ulei şi făină din banii bugetului, în loc să facem investiţii, în loc să aducem 

reţeaua de apă şi canal pe toate străzile.” 

Dl. preşedinte Mihai Stoica precizează că nu s-a propus reducerea banilor 

alocaţi pentru investiţii”. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaiei declară că într-adevăr latura socială e 

importantă pentru toată lumea. „Cum spunea domnul consilier Cazan nu sunt 

doar pensionarii cei care au nevoie de sprijin. Mai sunt şi alte categorii 

defavorizate. Tocmai de aceea, această propunere a domnului profesor Stan, eu 

o văd, dacă vrea să fie una realistă şi să vină în sprijinul celor aflaţi în 

dificultate, însoţită de un astfel de regulament, pentru a vedea la ce nivel se 

ridică sprijinul pe care dumnealui vrea să-l acorde. Aceasta înseamnă 

identificarea persoanelor care se încadreză în aceste categorii care doresc a fi 

sprijinite, precum şi dacă pot intra în acest sprijin şi alte categorii. În al doilea 

rând , legat de sumele pe care le-a identificat dumnealui, aş vrea să spun că am 

observat acea creştere la asistenţă socială de aproximativ de 6 miliarde lei vechi 

faţă de anul trecut. Şi fondul de rezervă care e de 300 mii lei poate fi diminuat la 

150. Cu acel plus de 600 mii lei ar fi 750 mii lei.” 

Dl. consilier Lucian Munteanu afirmă că întrucât de la Direcţia 

Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor nu se pot lua din sumele respective, pentru a 

completa suma de 20 de miliarde, să luăm 2 miliarde de la capitolul 67.02.05.01 

- sport, unde există în momentul de faţă alocată suma de 25 miliarde.  Deci, cu 

această sumă de 2 miliarde ne putem face programul, aşa cum l-am propus, 

respectiv de a oferi suma de 20 de miliarde pentru asistenţă socială, în principal 

pentru pensionarii din Roman, sau dacă va fi nevoie, vom vedea dacă este 

nevoie şi pentru alte categorii.” 

Dl. consilier Viorel Stan declară că se bucură foarte mult pentru că a găsit 

nişte parteneri adevăraţi. „Componenta socială este a tuturor. Dar ca să înţeleagă 

toată lumea că nu o vedem ca o chestie electorală, acest proiect nu îl va gestiona 

U.S.L.-ul sau P.D.L.-ul, ci Primăria Roman prin Serviciul de Asistenţă Socială.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu este rău dacă pe o 

perioadă de criză se găseşte o soluţie pentru a rezolva unele probleme sociale. 

De aceea şi noi am propus o creştere semificativă pe ceea ce înseamnă capitolul 

de asistenţă socială. Dar nu numai acolo avem o creştere. Dacă vedeţi la 

capitolul „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale” – 

68.02.50 şi acolo  avem o creştere de 2,22, respectiv de la 655 mii lei la 1452 

mii lei. La numărul 20, la capitolul 68.02.15.02 – Cantine de ajutor social, aţi 

avut final pe anul 2011 – 375 mii lei, iar pe 2012 am propus 940 mii lei. Deci o 

creştere de 600 mii lei. În total avem 14 miliarde. Dumneavoastră aţi spus la un 

moment dat că alocăm nişte bani la un proiect sau o investiţie care încă n-are 

finanţare. Aşa este şi aici.  Alocăm nişte bani pentru un obiectiv pentru care încă 

nu avem suportul legal. Ce înseamnă suport legal ? Să avem într-adevăr o bază  

legală. Să facem un regulament şi prin Direcţia de Asistenţă Socială să vedem pe 

ce stăm. Câte persoane se pot bucura. S-ar putea ca aceşti bani să ajungă sau să 

mai trebuiască. Va trebui să luăm o decizie în continuare pentru că bugetul de la 

lună la lună va fi amendat.” 
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Dl. director economic Mihai Plaii declară că trebuie ţinut cont de Legea 

nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale care prevede că orice cheltuială 

înscrisă în buget trebuie să aibă o bază legală.  

Dl. consilier Viorel Stan doreşte ca această sumă de 20 miliarde să fie 

prevăzută distinct în bugetul local. 

Dl. consilier Leonid Benone Dămian afirmă că degeaba se dezvoltă oraşul 

dacă n-are cine să se bucure de el. „Concomitent cu dezvoltarea oraşului, ideea 

este ca cetăţeanul romaşcan să se poată bucura de dezvoltarea oraşului. Dacă el 

nu mai ajunge să se bucure de această dezvoltare a oraşului, pe care noi în mod 

minunat o gravăm aici, am făcut-o degeaba. Deci, în acelaşi timp trebuie să 

avem grijă ca romaşcanul să ajungă să se bucure de ceea ce dorim noi să 

dezvoltăm aici. Haideţi să vedem cum facem în aşa fel încât, cât mai mulţi 

romaşcani să se bucure de un Roman care să arate minunat peste câţiva ani.” 

Dl. consilier Lucian Ioan Pascariu declară că bugetul local este 

fundamentat pe impozite şi taxe locale. „Romaşcanii care plătesc aceste 

impozite şi taxe au de la noi nişte aşteptări. Ei vor ca aceste impozite şi taxe să 

se întoarcă la fiecare din ei sub forma unor facilităţi.” 

Dl. preşedinte Mihai Stoica propune o pauză de zece minute pentru a se 

consulta cu dl. director economic Mihai Plaii.  

După reluarea şedinţei dl. viceprimar George Lazăr declară că propunerea 

făcută anterior a suferit unele modificări. „Astfel: De la capitolul 54.02.05 - Fond 

de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale se vor lua 150 mii lei. De la 

capitolul 57.02.05.03 – Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 

sportive se vor lua 100 mii lei. De la capitolul Cultură, recreere şi religie se vor 

lua 200 mii lei. De la capitolul 68.02.15.02 – Cantine de ajutor social se vor lua 

500 mii lei. De la capitolul 68.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei sociale se vor lua 800 mii lei. În total sunt 1750 mii lei. La aceştia se 

adaugă 100 mii lei de la punctul 19 al anexei nr. 6 – Alte studii, rezultând un total 

de 1850 mii lei pentru proiectul social <Alimente pentru pensionari>.    

Dl. consilier Viorel Stan afirmă că nu ştie dacă această sumă de 1850 mii 

lei este una mică sau una mare. „Important este că s-a deschis o poartă. De aceea 

propun ca acest capitol să fie prins în bugetul pe anul 2013 încă de la început.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că va trebui ales acelaşi 

primar pentru a avea garanţia că viitorul consiliu va susţine punctele de vedere 

formulate de dumneavoastră în această şedinţă. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat 

după pauza de consultare de dl. viceprimar George Lazăr a fost aprobat cu 18 

voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. 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 


