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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 21.03.2012, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 309/14.03.2012; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a tuturor celor 21 consilieri. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Leonard Achiriloaei care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 31.01.2012 care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 06.02.2012 care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

 

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

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 21) - „Proiect de hotărâre 

privind trecerea din domeniul public al Municipiul Roman în domeniul privat al 

acestuia, precum şi scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor de retur din 

Staţia de epurare Roman”; 
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- la punctul 2) de pe ordinea de zi – “Proiect de hotărâre privind aprobarea 

reţelei unităţilor de învăţământ din municipiul Roman pentru anul şcolar 2012-

2013” se înlocuieşte anexa; 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv şi statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

din municipiul Roman pentru anul şcolar 2012-2013 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 23/06.02.2012 

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; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 23/06.02.2012 

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; 

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

– iniţiatori domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman, domnul George Lazăr – Viceprimarul Municipiului Roman, 

doamna Micşunica Cosmescu – consilier local şi domnii Constantin 

Holban,  Viorel Stan şi Ilie Boloca – consilieri locali; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării campionatului de 

fotbal în sală ~ ediţia 2012 – iniţiator domnul George Lazăr – 

Viceprimarul Municipiului Roman şi domnul Ilie Boloca – consilier 

local; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces  

şi a celor care nu au acces la o locuinţă realizată prin programul 

A.N.L. – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a  

tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 

medicamente pentru pensionarii şi persoanele cu handicap din 

municipiul Roman – iniţiator  Primarul Municipiului Roman şi un grup 

de consilieri locali; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului denumit 

„CASA CELIBIDACHE”  – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu 

– Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

proprietate privată a municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/002%20HCL%202012-03%20reteaua%20de%20invatamant%20scolar%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/002%20HCL%202012-03%20reteaua%20de%20invatamant%20scolar%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/002%20HCL%202012-03%20reteaua%20de%20invatamant%20scolar%202012.pdf
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării  unor terenuri – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  unui imobil – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri 

pentru construcţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului Local multianual 

privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din 

municipiul Roman, reactualizat până în luna martie 2012 – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a 

unor terenuri în scopul alimentării cu energie electrică a investiţiei 

„Cămin pentru bătrâni în municipiul Roman” – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă 

Publică pentru anul 2012 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici 

şi a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

creşterea performanţei energetice la unele blocuri de locuinţe din 

municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE 

VÎRSTNICE din Municipiul Roman şi încheierea acordului de 

parteneriat între Municipiul Roman şi Asociaţia”ROMAN 2000”, în 

vederea asigurării funcţionarii acestuia – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii serviciului public de 

salubritate – componenta: ,,Precolectarea, colectarea şi transportul 

deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din 

deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special“ – în localitatea 

Roman, judeţul Neamţ – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

21. Proiect de hotărâre privind privind trecerea din domeniul public al 

Municipiul Roman în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea 

din funcţiune şi casarea bunurilor de retur din Staţia de epurare Roman 

– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman. 
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 La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind modificarea actului constitutiv 

şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Neamţ" – 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 – privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ din municipiul Roman pentru anul şcolar 2012-2013 – avizul 

comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret pentru proiectul de 

hotărâre cu noua anexă a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice pentru proiectul de hotărâre cu noua anexă a fost 

favorabil. 

 Dl. consilier Maricel Benchea declară că în timpul şedinţei comisiei  

pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, Inspectoratul Şcolar a remis 

prin fax recomandarea de a se elimina din denumire la poziţia 7 din anexă 

cuvântul “vocaţional” iar de la poziţia 8 în anexă cuvintele “vocaţional şi  

ortodox“.” 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă de ce se elimină cuvântul 

„ortodox”. 

 Dl. consilier Viorel Stan afirmă că este membru în Consiliul de 

Administraţie al Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” şi cunoaşte problema 

îndeamănunt. „ Problema care o avem acolo este aceea că deşi este singurul 

Seminar Teologic din toată Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului, numărul de 

elevi care acced la acest liceu este foarte mic. Ei au venit cu o idee extraordinară 

să-şi mărească aria de activitate. Chiar i-am consultat pe experţii A.R.A.C.I.P. 

pentru a-i ajuta la întocmirea dosarului, pentru a obţine noi calificări. Una din 

calificări pe care o vor, este aceea de expert muzeograf. Eu am susţinut opţiunea 

celor de la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” şi rog colegii mei să voteze 

în consecinţă.” 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan vrea să ştie cine a făcut aceste 

intervenţii ca la punctul 8 - Liceul Vocaţional Teologic Ortodox „Episcop 

Melchisedec” să se numească doar Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” fără 

cuvântul „ortodox”. “De ce nu se scoate şi de la punctul 7 “Romano-Catolic”?  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că ei vor să-şi lărgească sfera 

de activitate pentru a nu se desfiinţa Seminarul. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că nu putem să facem 

ecumenism la ortodocşi şi la catolici să rămânem catolici. „Nu este corect. În 

biserică este o ordine şi o ierarhie.” 

 Dl. consilier Viorel Stan afirmă că aceasta este hotarârea Consiliului de 

Administraţie al unităţii şcolare. “Acesta conduce unitatea şcolară. Directorul nu 

face altceva decât să pună în aplicare hotărârile Consiliului de Administraţie. 

Acum în Consiliul de Administraţie, pe lângă reprezentanţii pe care îi 

cunoaşteţi, inclusiv cei ai Consiliului local şi cei ai primarului, există şi 

reprezentanţi ai Arhiepiscopiei. Toţi au votat pentru schimbarea denumirii. Este 

hotarârea Consiliului de Administraţie a unităţii şcolare. ” 
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 Dl. consilier Leonid Benone Dămian crede că explicaţia a fost foarte 

clară. “Leadership-ul a găsit o soluţie pentru a asigura viabilitatea. Altfel se riscă 

să dispară pentru că nu mai au cifră de şcolarizare. Trebuie să aibă o paletă mai 

mare de servicii.” 

 Dl. consilier Neculai Iftimie declară că are o nelămurire. “Dacă în prima 

anexă pe care am avut-o în mapă, la Colegiul Tehnic “ Petru Poni” erau arondate 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 6, în 

noua anexă pe care am primit-o astăzi, vedem că Grădiniţa nr. 5 este arondată 

Şcolii Gimnaziale „Vasile Alecsandri”. „Stimaţi colegi, cele două grădinţe şi în 

special la Grădiniţa nr. 5, de-a lungul timpului, au fost ajutate foarte mult de 

către Colegiul Tehnic “ Petru Poni”. Acesta a făcut o serie de investiţii acolo. 

Pot să spun în faţa dumneavoastră că această Grădiniţa nr. 5 este o grădiniţă 

modernă şi se apropie chiar de modelul european. Ar fi păcat acum, după 

eforturile care s-au făcut de-a lungul timpului de către Colegiul Tehnic “ Petru 

Poni”, ca această Grădiniţă să se ia de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” şi să se 

dea Şcolii Gimnaziale „Vasile Alecsandri”. S-a muncit enorm acolo. Multe 

lucruri pe care noi trebuia să le facem la Colegiul Tehnic nu le-am făcut şi am 

investit în Grădiniţa nr. 5. Nu găsesc normal acest lucru.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu este vorba dacă e normal 

sau nu este normal. „E logic pentru că Şcoala „Vasile Alecsandri”, conform 

solicitărilor, are cel mai mare număr de clase 0 din oraşul Roman. Nu are cum să 

organizeze clasele 0 în incinta instituţiei, iar această grădiniţă este principalul 

furnizor de copii către ea. Clădirile oricum toate sunt ale Municipiului Roman şi  

nu ale Colegiului Tehnic “ Petru Poni” sau a Şcolii „Vasile Alecsandri”. Şcoala 

„Vasile Alecsandri”este organizatoare de clase 0. Colegiul Tehnic “Petru Poni” 

nu are nicio “clasă 0” în planul de şcolarizare.  Solicitarea lor către noi şi către 

Inspectorat a fost că dacă clasele se organizează acolo, să fie dată şi clădirea în 

administrarea lor. Inspectoratul a fost de acord. Şi noi am fost de acord de 

principiu.” 

 Dl. consilier Neculai Iftimie declară că nu este obligatoriu ca elevii 

preşcolari de la Grădiniţa nr. 5 să meargă la Şcoala „Vasile Alecsandri”. „O 

parte din ei se duc la Şcoala „Mihai Eminescu”.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că peste 80% din copii de 

acolo s-au înscris în clasa 0 la Şcoala „Vasile Alecsandri”.  

 Dl. consilier Leonid Benone Dămian afirmă că la poziţia 14 se regăseşte 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. „Cred că la nivel de judeţ se va 

suprapune. Consiliul Judeţean aprobă reţeaua şcolară pentru unităţile de 

învăţământ speciale. Noi am făcut demersurile către Consiliul Judeţean pentru 

aprobarea reţelei şcolare pentru învăţământul special, finanţatorul fiind Consiliul 

Judeţean şi văd că ne regăsim şi la reţeaua şcolară din Municipiul Roman. Cred 

că undeva o să se suprapună.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că aşa e venită de la 

Inspectorat. “Probabil este o reţea făcută la nivel teritorial.” 

 Dl. consilier Viorel Stan afirmă că Şcoala Incluzivă de la  Roman face 

parte din sistemul de naţional de învăţământ. “Faptul că finanţarea vine pe filiera 

judeţeană, este altceva.” 
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 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre (ce conţine noua anexă) a 

fost aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 4 abţineri (dl. S. D. Cazan, dl. C. Holban, 

dl.V. Anghel şi dl. N. Iftimie) 
  

La punctul 3) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 23/06.02.2012 

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 – 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 4) de pe ordinea de zi –  modificarea H.C.L. nr. 23/06.02.2012 

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 – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei doreşte să facă un amendament la partea 

de cheltuieli din anexa nr. 4 la acest proiect de hotărâre. „Precizez că aceste 

modificări care au fost validate în comisie şi discutate înainte de şedinţă cu 

domnul director Mihai Plaii.  Pe scurt, s-a fost majorat la 20.02 - “Reparaţii 

curente” cu 500 mii lei, celelalte sume diminuându-se după cum urmează: 
 

Denumire indicator 
iniţial propunere 

AN TR I AN TR I 

20.01.03 – Iluminat, încălzit + 530 + 80 + 480 + 30 

20.01.06 – Piese de schimb + 80 + 30 + 60 + 10 

20.01.09 – Mater. şi prest. servicii + 460 + 180 + 410 + 130 

20.01.30 – Alte bunuri şi servicii + 680 + 300 + 580 + 200 

20.02 – Reparaţii curente  + 1285 + 785 + 1785 + 1285 

20.03.01 – Hrană pentru oameni + 301 + 100 + 251 + 50 

20.04.01 – Medicamente  + 1225 + 280 + 1065 + 120 

20.04.03 – Reactivi  + 440 + 50 + 390 0 

20.05.30 – Alte obiecte de inventar + 60 + 20 + 40 0 
 

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

Leonard Achiriloaei a fost aprobat cu 20 voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (dl. S.D. 

Cazan) 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe, al comisiei pentru 

cultură, culte, sănătate, învăţământ şi cel al comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei propune ca discutarea şi votarea să se 

facă articol cu articol. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/003%20HCL%202012-03%20completarea%20bugetului%20local%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/003%20HCL%202012-03%20completarea%20bugetului%20local%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/003%20HCL%202012-03%20completarea%20bugetului%20local%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/003%20HCL%202012-03%20completarea%20bugetului%20local%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/004%20HCL%202012-03%20modificare%20buget%20local%20pe%20anul%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/004%20HCL%202012-03%20modificare%20buget%20local%20pe%20anul%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/004%20HCL%202012-03%20modificare%20buget%20local%20pe%20anul%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/004%20HCL%202012-03%20modificare%20buget%20local%20pe%20anul%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/005%20HCL%202012-03%20efectuare%20cheltuieli%20buget%20local.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/005%20HCL%202012-03%20efectuare%20cheltuieli%20buget%20local.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/005%20HCL%202012-03%20efectuare%20cheltuieli%20buget%20local.pdf
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Articolul 1: alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea 

reeditării volumului “Viaţa lui M. Blecher, Împotriva biografiei” de autorul 

romaşcan Doris Mironescu.  

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune, ca pe viitor, pentru toate 

aceste reeditări de volume, toate aceste lansări de volume de cărţi, persoanele 

respective să-şi caute sponsori din rândul iubitorilor de cultură şi nu să solicite 

permanent sprijin la Consiliul Local.  

Dl. consilier George Lazăr propune ca suma alocată pentru reeditarea 

volumului “Viaţa lui M. Blecher, Împotriva biografiei” să fie de 1.500 lei.” 

D-na Maria Mironescu precizează că ar fi foarte bine venită acum o 

finanţare acordată de Consiliul Local pentru tipărirea în mai multe exemplare a 

volumului “Viaţa lui M. Blecher, Împotriva biografiei”. “Cartea se face pe bani 

proprii şi a primit deja un premiu la Gala Tinerilor Scriitori.  A mai fost 

nominalizată la un premiu de către revista “Observatorul Cultural”. A fost 

recenzată în două reviste de prestigiu, dar nu reuşeşte să circule. S-au înregistrat 

până la 1 martie mai multe cereri de la cititori, unii dintre ei din străinătate 

pentru a le vinde cartea. Aceştia sunt doar cititorii care au trimis mesaje şi         

e-mail-uri editurii. Vreau să vă spun că nu este o cartea oarecare.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că este un om care a susţinut, 

susţine şi va susţine în continuare cultura. “Din ceea ce a prezentat doamna 

Mironescu vis-à-vis de această carte foarte vândută, foarte citită, foarte 

interesantă, bănuiesc că în momentul în care vinzi o carte, faci un profit. În urma 

profitului poţi să reeditezi alte volume. Acesta e punctul meu de vedere. Ai făcut 

un profit, după aceea îl reinvesteşti. Deci mergi în continuare. Vorbeam de acele 

cărţi care nu le cumpără nimeni. Eu n-am ştiut că e o carte aşa de vândută. În 

cazul acesta înseamnă că acea carte a făcut şi profit.” 

Dl. consilier Viorel Stan declară că elevul Doris Mironescu este absolvent 

al Colegiului “Roman Vodă” promoţia de după ’90. “Am avut ocazia să cunosc 

calitatea lui de elev, ca professor. A avut o evoluţie exrtraordinară în străinătate, 

fiind vârf de lance al culturii romaşcane pe plan mondial. Din păcate, aş ruga să 

înţeleagă şi partea cealaltă că posibilităţile Consiliului Local sunt limitate. De 

aceea toată lumea a apreciat valoarea cărţii şi valoarea autorului şi s-a mers pe o 

sumă de 1.500 lei şi nu de 2.500 lei. Efectiv acestea sunt posibilităţile reale, 

acum, ale Consiliului Local.” 

D-na consilier Oana Gianina Afetelor consideră, având în vedere preţurile 

practicate de către tipografii, că suma de 2.500 lei nu este mare.” 

Dl. consilier Vasilică Murăriţa afirmă dacă Consiliul Local va aloca 1.500 

lei,  diferenţa  de 1.000 de lei o va suporta dumnealui. 

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

respins în unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 

domnului viceprimar George Lazăr (alocarea din bugetul local a sumei de 1500 

lei) a fost aprobat în unanimitate de voturi cu 20 de voturi “pentru” şi 1 

“abţinere”(dl. Sorin Dumitru Cazan). 

Articolul 2: alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei pentru 

premierea câştigătorilor şi materialele de birotică necesare bunei desfăşurări a 

Concursului Interjudeţean de Matematică α şi Ω – ediţia a XI-a ce se va 
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desfăşura în perioada 30 martie - 1 aprilie 2012 a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Articolul 3: alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a Festivalui Naţional de muzică pentru copii şi 

adolescenţi ,,LUCKY KIDS” ediţia I – 2012 organizat de S.C. LUCKY DANCE 

CLUB S.R.L. Roman. 

Dl. consilier Viorel Stan propune domnului primar şi domnilor consilieri 

să se preia această idee la nivel municipal. “Să facem un festival naţional.  Eu 

cunosc şi din absolvenţii de Şcoala nr. 1 şi din absolvenţii de la Roman Vodă, 

foarte mulţi îndrăgostiţi de muzica uşoară. Am putea face un festival al 

Consiliului Local, un festival naţional şi am scoate municipiul Roman din 

anonimat şi pe această direcţie. Propun Consiliului Local să nu aloce această 

sumă pentru această activitate, iar proiectul acesta să fie preluat de Consiliul 

Local şi încadrat de organizatori la festivalul de muzică pentru copii şi 

adolescenţi “Viitorul de Roman”.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca aceste festivaluri care apar 

de la un an la altul să fie susţinte de către sponsor şi nu de către Consiliul Local. 

„Consiliul Local să facă străzi, trotuare, să repare şcoli, spitale şi aşa mai 

departe, nu tot felul de festivaluri. Bani aruncaţi. O sută de milioane, o sută de 

milioane şi aşa mai departe. Deci încă o dată repet. Hai să căutăm, oameni buni, 

sponsori, sau cei care fac festivaluri să caute sponsori, pentru că fiecare firmă, 

fiecare persoană trebuie să-şi promoveze imaginea într-un fel sau altul. În urma 

unui festival, în urma unei acţiuni de genul acesta poţi să-ţi promovezi firma sau 

pe tine ca persoană. Deci acesta e punctul meu de vedere. Să nu mai mergem pe 

banii de la Consiliul Local. Vă muţumesc.” 

D-na consilier Oana Gianina Afetelor consider că această iniţiativă ar 

trebui încurajată. “Consiliul Local poate fi eventual partener cu această societate 

comercială, societate comercială care este din Roman, pentru a organiza acest 

festival la Roman, iar noi, să ne aducem aportul ca şi Consiliul local.” 

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

fost 8 voturi „pentru” (dl. L. Achiriloaei, d-na O. G. Afetelor, dl. B. N. 

Curcudel, dl. M. Benchea, dl. N. Iftimie, dl. A. Jora, dl. V. Murăriţa şi dl. L. I. 

Pascariu) şi 13 abţineri. 

Articolul 4: alocarea unui sprijin financiar din bugetul local în sumă de 

2.500 lei interpretului Ştefan Enăşel, pentru culegerea textelor, înregistrarea, 

orchestraţia unor melodii populare şi a obiceiurilor tradiţionale specifice zonei 

Romanului, promovare folclorului şi creaţiilor cultural-artistice din zona etno-

folclorică a Romanului în România şi străinătate. 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că domnul Ştefan Enăşel este 

cântăreţ de muzică populară. „Dumnealui cântă la nunţi, botezuri, cumătrii şi aşa 

mai departe, de unde primeşte o anumită sumă de bani, ştiu eu, dedicaţii, şi aşa 

mai departe. Ca să vii în Consiliul Local şi să soliciţi sprijin financiar, zic eu că 

este o jignire adusă unui artist.” 

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

fost 8 voturi „pentru” (dl. L. Achiriloaei, d-na O. G. Afetelor, dl. B. N. 

Curcudel, dl. M. Benchea, dl. N. Iftimie, dl. A. Jora, dl. V. Murăriţa şi dl. L. I. 

Pascariu) şi 13 abţineri. 
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Articolul 5: alocarea sumei de 3.000 de lei din bugetul local pentru 

desfăşurarea acţiunilor şi festivităţilor Asociaţiei Învăţătorilor Neamţ, ce vor 

avea loc în perioada 10-20 mai 2012 la sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea 

sa.  

Dl. consilier Viorel Stan declară că întâmplarea face ca să cunoscă 

activitatea acestei asociaţii profesionale. „Asociaţia Învăţătorilor din Neamţ este 

una din cele mai vechi asociaţii profesionale din Roman pe domeniul educaţiei. 

Însă suma aceasta de 3.000 mii de lei o considerăm prea mare pentru această 

activitate şi de aceea noi venim cu o propunere de diminuare la 1.500 de lei.” 

      Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că celor de la această 

asociaţie atunci când au venit şi au solicitat sprijin le-a spus că va susţine  

această acţiune dacă va fi făcută şi la Roman. „Noi o să vă acordăm un sprijin, 

dar va trebui să vă deplasaţi cu întreaga activitate pe care o faceţi la Piatra 

Neamţ şi la Roman, de exemplu în sala Casei de Cultură, pentru că şi la Roman 

sunt învăţători, profesori, personal didactic auxiliar sau personal nedidactic.”  

Dl. consilier Viorel Stan doreşte să ştie cine conduce această activitate la 

Roman. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că de la Roman este implicată 

d-na profesor, fost profesor şi director Nora Matcovski, care a fost la Şcoala nr. 

11, acum Şcoala “Mihai Eminescu”. “Dumneaei împreună cu reprezentanţii de 

la judeţ au venit cu solicitarea.” 

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

propusă, de 3.000, dar cu condiţia  ca activitatea  să se desfăşoare şi la Roman. 

„Dacă nu, toată suma s-o dea Consiliul Judeţean Consiliul Local Piatra Neamţ. 

Noi nu putem să sponsorizăm acţiuni care se desfăşoară la Piatra Neamţ cu bani 

de la Consiliul Local Roman. Deci, dacă se face la Roman sunt de acord cu 

suma de 3.000 de lei.” 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei propune ca amendament ca suma de 

3.000 de lei să fie alocată doar pentru desfăşurarea activităţii la Roman. 

Dl. consilier Viorel Stan declară că în aceste condiţii îşi retrage 

amendamentul privind diminuarea sumei la 1.500 lei. 

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

lui Leonard Achiriloaei (alocarea sumei de 3.000 de lei din bugetul local pentru 

desfăşurarea în Municipiul Roman a acţiunilor şi festivităţilor Asociaţiei 

Învăţătorilor Neamţ) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Articolul 6: alocarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei cetăţenei 

Iamandi Elena pentru repatrierea decedatului Iamandi Radu a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

Articolul 7: alocarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei din 

bugetul local pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie ale 

bisericii “Sf. Vasile cel Mare” din Roman a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Articolul 8: alocarea unui buget competiţional în sumă de 10.000 lei din 

bugetul local, necesar pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a 

campionatului municipal de fotbal – ediţia – 2012. 

Dl. consilier George Lazăr declară că atunci când s-a conceput acest 

proiect suma alocată era  de 15.000 lei. „Ea a fost redusă de aparatul tehnic al 
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Primăriei la 10.000 de lei. Propun ca amendament ca suma să urce la 12.000 de 

lei. Nici suma iniţială, dar nici 10.000 de lei, ci 12.000 de lei întrucât durata 

acestei competiţii este una destul de lungă, începând din primăvară şi până în 

toamnă acestui an.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială (10.000 

lei) a fost respins întrucât au fost 8 voturi „pentru” (dl. L. Achiriloaei, d-na O. 

G. Afetelor, dl. B. N. Curcudel, dl. M. Benchea, dl. N. Iftimie, dl. A. Jora, dl. V. 

Murăriţa şi dl. L. I. Pascariu) şi 13 abţineri. 

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

Lazăr (12.000 lei) a fost aprobat cu 20 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. D. 

Cazan). 

Articolul 9: alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei necesară 

pentru desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor cultural artistice, sportive, 

ştiinţifice precum şi protocoalelor de cooperare internaţională cu invitaţi din 

străinătate, dedicate ,,Zilelor municipiului Roman” – ediţia a III-a 2012. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ propune ca amendament diminuarea sumei la 

valoarea ediţiei trecute, respectiv 80.000 lei. 

Dl. consilier George Lazăr consideră acest amendament de bun simţ şi 

solicită ca toţi consilierii locali în funcţie să fie invitaţi la aceste manifestări. 

„Fiecare dintre consilieri să primească o invitaţie pentru a putea participa, pentru 

că până la urmă consilierii, desigur şi primarul reprezintă Romanul la cel mai 

înalt nivel, reprezintă comunitatea locală şi pe urmă noi suntem legislativul cei 

care aprobăm şi cheltuirea şi alocarea acestor sume de bani.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că va face programul, îl va 

edita şi îl va afişa. „Veţi primi şi dumneavoastră un desfăşurător.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendament d-lui E. 

Păuleţ (80.000 de lei) a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea organizării campionatului 

de fotbal în sală - ediţia 2012 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost 

favorabil. 

Avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost 

favorabil cu amendamentul ca în titlul hotărârii şi în articolul 1 să se înlocuiască 

„campionatul de fotbal în sală” cu „campionatul municipial de fotbal”. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

D-na consilier Micşunica Cosmescu propune ca la articolul 8 la <Condiţii 

de participare> să se introducă şi condiţia ca jucătorii să aibă domiciliul în 

municipiul Roman. 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei propune să se modifice sumele 

prevăzute în anexa nr. 1 – Bugetul campionatului, dat fiind faptul că acesta a 

fost aprobat la punctul anterior în cuantum de 12.000 lei. 

 “Astfel sumele vor fi următoarele: 

1. Acordare premii (sume de bani) la sfârşitul campionatului: 

- pentru locul I -    2.500 lei în loc de 3.500 lei; 

- pentru locul II –  1.750 lei în loc de 2.500 lei;  

- pentru locul III – 1.250 lei în loc de 1.500 lei;  

- menţiune (locul IV) – 500 lei;  

http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/006%20HCL%202012-03%20campionat%20de%20fotbal%202012.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/006%20HCL%202012-03%20campionat%20de%20fotbal%202012.pdf
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Premii speciale 

    - golgeter-ul campionatului:                      100 lei; 

     - cel mai bun portar al campionatului:       100 lei; 

          - cel mai tehnic jucător al campionatului:  100 lei; 

          - echipa fair-play:                                       200 lei în loc de 300 lei; 

2. Achiziţionare de cupe, plachete, medalii, realizare diplome: 1250 lei 

în loc de 1.500 lei; 

3. Organizarea unei mese festive, la sfârşitul campionatului, la care 

participă toate echipele campionatului, organizatorii şi oficialităţi ale 

municipiului: suma necesară 1250 lei în loc de 1.500 lei;    

4. Premii pentru arbitri şi asistenţa medicală 
            4 arbitri x 100 Ron           400 lei în loc de 5 arbitri x 100 Ron  - 500 lei; 

            1 asistent x 100 Ron         100 lei 

5. Achiziţionarea la începutul competiţiei a unei truse medicale de 

prim ajutor necesare pe întreaga durata a campionatului în suma de 500 

lei.  

6. În vederea managementului de organizare se vor acorda 2.000 lei. 

Total buget: 12.000 lei. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru administraţie publică locală, sport şi turism, cu cel al doamnei consilier 

Micşunica Cosmescu, precum şi cu cel al d-lui Leonard Achiriloaei a fost 

aprobat cu 20 de voturi “pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan). 
 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea listei solicitanţilor care au 

acces şi a celor care nu au acces la o locuinţă realizată prin programul A.N.L.- 

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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare a  tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 

medicamente pentru pensionarii şi persoanele cu handicap din municipiul 

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

fost favorabil. 

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei declară că la comisia de buget-finanţe 

domnul director economic Mihai Plaii a făcut câteva precizări privind legalitatea 

acestui proiect având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa 

socială. „Astfel hotărârea trebuie să se numească hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a unor prestaţii sociale sub formă de tichete 

sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente pentru 

pensionarii şi persoanele cu handicap din municipiul Roman. De asemenea 

această modificare trebuie să fie inserată şi în articolul 1. Apoi se va introduce 

un nou articol - articolul 2 ce va avea următorul conţinut: Se aprobă acordarea 

http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/007%20HCL%202012-03%20liste%20ANL.pdf
http://www.primariaroman.ro/HCL_Proiect/2012-03/007%20HCL%202012-03%20liste%20ANL.pdf
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de prestaţii sociale sub formă de tichete sociale în valoare de 30 lei pentru 

persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul aprobat la 

articolul 1, începând cu luna aprilie 2012. Articolele 2 şi 3 din proiectul de 

hotărâre devin articolele 3 şi 4. 

Dl. viceprimar George Lazăr propune ca prim amendament ca acordarea 

prestaţiilor sociale sub formă de tichete sociale să fie numai pentru 

achiziţionarea de alimente de bază după cum este prevăzut în expunerea de 

motive nr. 3493 din 27.02.2012 şi nu şi pentru medicamente. Observaţia o 

consider pertinentă, pentru că avem deja avem o serie întreagă de medicamente 

sau medicamentaţii care sunt date persoanelor care beneficiază de anumite 

facilităţi din partea statului cum sunt compensatele. Deci fără medicamente. Un 

alt amendament este acela că din grupul ţintă să facă parte doar pensionarii, 

indiferent de motivul pentru care au ieşit la pensie, indiferent de vârstă la care s-

au pensionat, nu şi persoanele cu handicap. Alt amendament: cuantumul pensiei 

să fie de 700 de lei. Sigur 699 – 700 de lei, e o marjă foarte, foarte redusă. Însă 

noi aşa am spus de la început şi suntem consecvenţi ideii noastre a sprijini 

pensionarii care au venit până în 700 de lei, mai mic sau egal.” 

Dl. consilier Viorel Stan aduce în atenţie faptul că în Roman majoritatea 

firmelor nu primesc decât anumite tipuri de tichete.  

 Dl. director economic Mihai Plaii afirmă că atunci când se achiziţionază 

aceste tichete, firma respectivă este obligată să prezinte reţeaua de magazine 

unde sunt acceptate tichetele respective. 

Dl. consilier Viorel Stan declară că dumnealor, atunci când au avut în 

vedere personalul pensionar, indiferent de vârstă sau cauză a pensionării, au 

inclus acolo nolens-volens şi persoanele cu handicap. „Există aici un fragment, o 

secvenţă, care nu este cuprinsă. Cred că am putea să discutăm şi pe această bază. 

Să lărgim sfera. Trebuie însă să recunoaşteţi că acea chestiune cu medicamentele 

nu a fost niciodată propunerea consilierilor .U.S.L.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că în ultimii ani cea mai 

defavorizată categorie au fost bugetarii şi nu pensionarii. „Bugetarilor li s-a luat 

25% din salarii şi nu pensionarilor. Eu nu fac politică pentru a fi votat, eu fac 

politică pentru că îmi place s-o fac. Deci nu fac amendamente pentru a obţine 

voturi de la cineva. Dacă s-au mărit preţurile la utilităţi şi alimente, am suferit cu 

toţii. Şi bugetari şi pensionari şi oameni de afaceri, toţii. Îmi aduc aminte că 

acum vreo 4 luni de zile când am votat taxele şi impozitele, am făcut un 

amendament la acest acest proiect de hotărâre vis-à-vis de reducerea cu 50% a 

impozitelor pe locuinţă şi pe terenuri. Am spus atunci, hai să nu punem 650 de 

lei de familie, să punem pe membru.  Dumneavoastră, cei de la U.S.L. nu aţi fost 

de acord.  Aţi spus mergem pe familie. Acum veniţi cu acest proiect de hotărâre 

prin care vreţi să fie ajutaţi doar pensionarii. Eu sunt de acord să fie ajutate toate 

persoanele defavorizate, nu numai pensionarii, că defavorizaţi în Roman şi în 

România nu sunt numai pensionarii şi nu numai pensionarii cu mensii de 700 de 

lei. De exemplu: un pensionar are 650 de lei pensie, dar are 50 hectare de teren 

la ţară sau are soţul care a lucrat, eu ştiu, în armata sau în justiţie şi are 100 

milioane sau 50 de milioane pensie. Ce facem ? Îi dăm tichet pensionarului, 

soţiei care are 650 de lei, iar soţul bine merci cu 50 milioane pensie nu are 

nevoie de tichet. Am făcut o discrepanţă, pentru că sunt pensionari care au 
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pensie 710 de lei şi 720 de lei. Ei cumulat fac 14 milioane şi ceva, împăţit la doi 

depăşesc suma de 700 de lei şi nu beneficiază de aceste tichete. Iar ceilalţi doi la 

care am făcut referire, beneficiază. Consider că pentru a fi acordate aceste 

tichete sociale trebuie făcută anchetă socială la toate persoanele care solicită 

acest ajutor. Amendamentul meu este ca GRUPUL ŢINTĂ să fie format din 

toate persoanele care au un venit de 500 de lei / membru de familie.” 

D-na Micşunica Cosmescu afirmă că o societate a lansat pe piaţă aceste 

tichete sociale. „Acestea sunt pentru alimente şi pentru medicamente.Valoarea 

unui tichet social nu este de 30 de lei. Valoarea tichetului social, am aici 

modelul lui, este de 10 lei.” 

Dl. viceprimar George Lazăr revine la amendamentul referitor la 

GRUPUL ŢINTĂ şi propune ca şi persoanele cu handicap să facă parte din 

acest grup. „Am înţeles că nu sunt foarte multe persoane cu handicap şi atunci 

considerăm că este în regulă ca toate persoanele care au acte care atestă gradul 

de handicap cu care au fost înscrişi să primească tichete. Referitor la cei 700 lei, 

vă rog tare mult să reţineţi că discutăm individual, pe persoană. Mai explic 

odată, 700 de lei pe pensionar, pe cel care are încadrarea cu handicap. În privinţa 

persoanelor nedeplasabile, propun ca amendament, ca cererile de acordare a 

tichetelor sociale să se depună pe lângă soţul, soţia sau reprezentantul legal 

(curator, tutore) şi de orice persoană împuternicită prin declaraţie pe propria 

răspundere, în baza actelor de identitate sau cu consemnarea calităţii persoanei 

împuternicite. Persoana nedeplasabilă să poată împuternici un vecin, o rudă mai 

îndepărtată sau un prieten să vină să-i depună actele necesare. Să nu mai facă o 

cheltuială în plus. La <Modalităţile de distribuire>, la punctul 4, amendamentul 

nostru este să majorăm această perioadă, eventual de la 30 la 60 de zile. S-ar 

putea să fie cazuri când persoana respectivă, beneficiară, este internată în spital,  

este plecată din localitate. Deasemenea propun să introducem un punct 

suplimentar, punctul numărul 9, care să prevadă că beneficiarul este obligat ca 

în termen de 15 zile să anunţe orice modificare survenită. Aceasta pentru a nu 

crea lunar cozi interminabile la Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială.”   

Urmare a supunerii la vot a proiectului de hotărâre în forma iniţială a 

fost respins întrucât au fost 8 voturi „pentru” (dl. L. Achiriloaei, d-na O. G. 

Afetelor, dl. B. N. Curcudel, dl. M. Benchea, dl. N. Iftimie, dl. A. Jora, dl. V. 

Murăriţa şi dl. L. I. Pascariu) şi 13 abţineri. 

Se supune la vot amendamentul potrivit căruia titlul hotărârii este 

<aprobarea Regulamentului de acordare a unor prestaţii sociale sub formă de 

tichete sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază pentru pensionarii 

şi persoanele cu handicap din municipiul Roman> care a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. Articolul 1 se va modifica conform denumirii aprobate. 

Se supune la vot amendamentul privind introducerea articolului 2 (Se 

aprobă acordarea de prestaţii sociale sub formă de tichete sociale în valoare de 

30 lei pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul 

aprobat la articolul 1, începând cu luna aprilie 2012) care a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui Sorin Dumitru Cazan 

(GRUPUL ŢINTĂ să fie format din toate persoanele care au un venit de 500 de 

lei / membru de familie) a fost respins întrucât au fost 9 voturi “pentru” (dl. S. D. 
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Cazan, dl. L. Achiriloaei, d-na O. G. Afetelor, dl. B. N. Curcudel, dl. M. 

Benchea, dl. N. Iftimie, dl. A. Jora, dl. V. Murăriţa şi dl. L. I. Pascariu) şi 12 

voturi abţineri.  

Urmare a supunerii la vot amendamentele domnului viceprimar George 

Lazăr (* “Venitul - pensia şi îndemnizaţia de handicap realizate de grupul-ţintă, 

cu un cunatum de până în 700 lei/lunar”; 

* „În cazul persoanelor nedeplasabile, cererile de acordare a tichetelor 

sociale se vor depune de către soţul, soţia, reprezentantul legal (curator, tutore) 

sau persoana împuternicită prin declaraţie pe propria răspundere în baza 

actelor de identitate, cu consemnarea calităţii persoanei împuternicite”; 

* “4. Neridicarea tichetelor sociale în termen de 60 de zile de la data 

începerii distribuirii, duce la anularea acestui drept”; 

* “9. Beneficiarul este obligat ca în termen de 15 zile să anunţe orice 

modificare survenită”) au fost aprobate în unanimitate de voturi. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele 

aprobate  a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea cumpărării imobilului 

denumit „CASA CELIBIDACHE” – 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 – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor proprietate privată a 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 11) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării  unor 

terenuri – 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării  unui imobil 

– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor 

terenuri pentru construcţii – cele 9 puncte au fost avizate de comisia pentru 

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

consiliul local după cum urmează: 
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 pct. 1. – Primăverii, f. nr. – avizat nefavorabil (terenul este în litigiu) – 

respins întrucât au fost 21 de abţineri; 

 pct. 2. – Miron Costin, 67 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi; 

 pct. 3. – Ion Creangă, f. nr. – avizat favorabil; 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că nu se mai pot autoriza spaţii 

comerciale cu suprafaţa sub 50 mp.  

D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizează că dacă există avizul Direcţiei 

Sanitar-Veterinare se pot reautoriza şi suprafeţe mai mici. 

 pct. 3. – aprobat în unanimitate de voturi; 

 pct. 4. – bd. Roman Muşat, 6 - 8 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de 

voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. M. Stoica); 

 pct. 5. – Islazului, 13/2/105 – avizat nefavorabil (destinaţia terenului este 

pentru construirea de locuinţe) – respins întrucât au fost 21 de abţineri; 

 pct. 6. – Libertăţii, 12/53 – avizat favorabil – aprobat cu 20 de voturi 

„pentru” şi 1 abţinere (dl. L. Achiriloaei); 

 pct. 7. – Roman Muşat, 25 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi; 

 pct. 8. –Roman Vodă, 22A – avizat favorabil  – aprobat cu 20 de voturi 

„pentru” şi 1 abţinere (dl. M. Stoica); 

 pct. 9. – Mărului, 38 bis – avizat favorabil  – aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

 La punctul 14) de pe ordinea de zi – actualizarea Programului Local 

multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din 

municipiul Roman, reactualizat până în luna martie 2012 – 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 cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 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 16) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în folosinţă 

gratuită a unor terenuri în scopul alimentării cu energie electrică a investiţiei 

„Cămin pentru bătrâni în municipiul 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. 
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 La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de Ordine şi 

Siguranţă Publică pentru anul 2012 – avizul comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan solicită ca la capitolul 1 din anexă, la 

menţiunile referitoare la partidele politice să se îndrepte unele erori. „Astfel 

P.U.R.–ul nu mai există. P.R.M. nu mai are sediul în clădirea Primăriei, iar 

P.N.Ţ.C.D.-ul şi Partidul Ecologist nu au sediul în Pietonalul Ştefan cel Mare.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu precizările făcute de 

domnul consilier Sorin Dumitru Cazan a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici şi a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

creşterea performanţei energetice la unele blocuri de locuinţe din municipiul 

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

 Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

aprobat în unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU 

PERSOANE VÎRSTNICE din Municipiul Roman şi încheierea acordului de 

parteneriat între Municipiul Roman şi Asociaţia ”ROMAN 2000”, în vederea 

asigurării funcţionarii acestuia – 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 în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 20) de pe ordinea de zi – aprobarea concesiunii serviciului 

public de salubritate – componenta: ,,Precolectarea, colectarea şi transportul 

deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile 

menajere, cu excepţia celor cu regim special“ – în localitatea Roman, judeţul 

Neamţ – 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 3 vot abţineri (dl. G. Lazăr, dl. L. B. Dămian şi 

dl. M. Stoica). 

 

La punctul 21) de pe ordinea de zi – trecerea din domeniul public al 

Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din 

funcţiune şi casarea bunurilor de retur din Staţia de epurare Roman – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi.  

 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu aduce la cunoştiinţa Consiliului local 

următoarele: 

„I.  De astăzi se pot efectua plăţi pentru achitarea impozitelor şi taxelor 

locale prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plată Online cu Cardul 

Bancar, pe adresa, www.ghiseul.ro, secţiunea „Nu am parolă – Plată fără 

autentificare”, se selectează judeţul Neamţ şi Primăria Municipiului Roman.” 

„II. Televiziunea publică TVR a făcut un documentar la Roman, care se 

întinde pe două episoade, primul episod va fi transmis, astăzi, 21 martie, 

începând cu ora 16
00

, în cadrul emisiunii Convieţuiri. Este un exemplu de bună 

practică şi de vieţuire în comun a majorităţii cu minorităţile, aici la Roman. 

Astăzi va fi primul episod, pe TVR 1, la ora 16
00

. A doua parte va fi în data de 4 

aprilie. Vor fi două episoade dedicate Municipiului Roman.” 

„III. A treia informaţie este referitoare la Casa Celibidache. Marţi vom 

semna contractul şi vom face prima plată.  A doua tranşă va fi până la mijlocul 

anului. Această locaţie, Casa Celibidache, a fost cumpărată împreună cu 

proiectul tehnic, drept pentru care pentru anul următor vom prevedea sume în 

buget pentru a trece şi la reabilitarea încă a unei clădiri monument din 

Municipiul Roman.” 

„IV. Au fost mai multe probleme ridicate de cetăţeni şi propuneri care au 

venit pe e-mail, dar şi prin presa scrisă, la primărie referitoare la modificarea 

regulamentului de administrare a parcărilor de reşedinţă. Şi sunt câteva puncte, 

pe care eu le-am structurat şi care vor trebui inserate în viitorul proiect de 

hotărâre. Astfel: 

1. Nu este stabilit modul de aplicare a noii hotărâri de Consiliul Local în 

ceea ce priveşte pe cei care au contracte aflate în deja derulare. Cum 

semnalizăm cu indicatoare o parcare în care se găsesc locuri închiriate 

după ambele variante de program. Aceasta este o întrebare pe care ei o 

adresează şi la care noi împreună va trebui să găsim un răspuns. 

2. Cetăţenii solicită ca încasarea să se facă pe an fiscal, corespunzător 

perioadei rămase până la sfârşitul anului, pentru a putea fi evidenţiată 

ca o taxă în rolul titularului de contract. O să discutăm şi cu cei de la 

D.I.T.L. să vedem cum putem face acest lucru, astfel eliminându-se şi 

depunerea unei noi documentaţii pentru reînnoirea contractului. 

Deasemeni există foarte multe nemulţumiri de la cetăţeni legate de 

programul stabilit pentru „părcarile de reşedinţă” cu programul 16
00

-

8
00

 în cursul săptămânii. Şi aici sunt foarte multe persoane incluse cu 

program de lucru flexibil, altul decât cel legat de programul 8
00

-16
00

. 

Vă spun că rata de reclamaţii a crescut de 7-8 ori. În general aveam 

cam 5-6 reclamaţii săptămânale. Acum avem între 35 sau 40 de 

reclamaţii săptămânale. Eu cred că ideea pe care noi am luat-o data 

trecută este bună. S-o aplicăm punctual pe anumite zone unde există 

spaţii comerciale, iar acolo unde sunt numai parcări de reşedinţă ale 

oamenilor din zonă să nu le reglementăm ca şi acolo unde există spaţii 

comerciale.” 

http://www.ghiseul.ro/
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe
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Dl. consilier Leonid Benone Dămian afirmă că în zone de la „ 5 drumuri”  

se strangulează atât de tare artera, încât se pot întâmpla accidente. “Dacă am 

putea să găsim nişte soluţii, aşa încât să se lase măcar pe o parte liberă, să se 

poată circula cu maşina.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că aceste informaţii au ajuns 

şi la dumnealui. „Observaţia dumneavoastră este corectă. Eu cred că am putea să 

luăm în calcul eventual chiar intrarea cu un sens unic pe acea stradă pentru ca 

parcarea să se poată face pe o singură parte.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că dacă este <Sens unic> se 

parchează şi pe o parte şi pe alta. „Montaţi un indicator <Oprirea interzisă>.” 

Dl. consilier Viorel Stan precizează că se poate amenaja o parcare în faţa 

Bisericii „Sfântul Gheorghe”.” 

Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan consideră că nu se poate amenaja o 

parcare în mijlocul drumului. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că astfel de parcări sunt în 

multe oraşe din ţară. „Am putea monta <Sens unic>  şi să rămână parcări pe o 

parte şi pe alta. Dacă ar fi sens unic nu s-ar mai ştrangula cirulaţia.” 

 

 

  Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                   

        Consilier,                                    Secretarul municipiului Roman, 

  Ec. Leonard ACHIRILOAEI                       Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


