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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 25.04.2012, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 421/19.04.2012;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1200.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 20 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Aurelian Jora.
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 21.03.2012 care a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu următoarele modificări :
- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 14) – „Proiect de hotărâre
privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2012, în vederea
repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani”;
- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 15) – „Proiect de hotărâre
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor terenuri în scopul
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alimentării cu energie electrică – spor de putere a S.C. CERSANIT ROMÂNIA
S.A. ”
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind casarea unui autovehicul aparţinând
Municipiului Roman şi achiziţionarea unuia nou prin Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – iniţiator domnul
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de “Cetăţean de
Onoare” al municipiului Roman – iniţiatori domnul Laurenţiu-Dan
Leoreanu – Primarul Municipiului Roman şi domnii consilieri locali
Valerian Anghel, Micşunica Cosmescu, Ilie Boloca şi Viorel Stan;
3. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local
– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului
Roman;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2012, a
Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, a Listei de
studii şi proiecte finanţate din bugetul local, a bugetului de venituri
proprii şi subvenţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, a Listei
obiectivelor de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, a
bugetului împrumutului şi a listei de investiţii aferentă împrumutului –
iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului
Roman;
5. 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;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din H.C.L. Roman
nr. 81 din 30.06.2011 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri –
iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului
Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri
pentru construcţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu –
Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri – iniţiator
domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
proprietate privată a municipiului Roman – iniţiator domnul LaurenţiuDan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
10.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind
aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statului de funcţii şi a
numărului de posturi pentru aparatul de specialitate şi serviciile
publice subordonate – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu –
Primarul Municipiului Roman;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPIII
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AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC ÎN 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;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a CENTRULUI PENTRU SERVICII SOCIALE 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;
13.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 41 din 21.03.2012
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;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L.
pentru anul 2012, în vederea repartizării locuinţelor construite în
Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor
şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani – iniţiator domnul
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
unor terenuri în scopul alimentării cu energie electrică – spor de putere
a S.C. CERSANIT ROMÂNIA S.A. – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan
Leoreanu – Primarul Municipiului Roman.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind casarea unui autovehicul
aparţinând Municipiului Roman şi achiziţionarea unuia nou prin Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (NT 90 PMR) – 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 2) de pe ordinea de zi – privind acordarea unor titluri de
"Cetăţean de Onoare" al municipiului Roman - avizul comisiei pentru bugetfinanţe a fost favorabil. Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei propune ca votarea să se facă articol
cu articol. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Astfel:
► Articolul 1 – acordarea post-mortem a titlului de “Cetăţean de Onoare”
al municipiul Roman personalităţii romaşcane Sergiu Celibidache – dirijor şi
compozitor.
D-na consilier Micşunica Cosmescu declară că în momentul în care s-a
hotărât să iniţieze acest proiect, s-a gândit în primul rând la faptul că UNESCO a
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declarat anul acesta aniversarea mondială Sergiu Celibidache. „Pe data de 28
iunie, când se împlinesc 100 de ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului
Sergiu Celibidache să ieşim în stradă şi să sărbătorim acest inegalabil talent şi
totodată să sărbătorim faptul că acest talent aparţine în primul rând oraşului
Roman. Consider că în acest fel putem depăşi sloganul potrivit căruia oraşul
Roman este oraşul unde nu se întâmplă nimic.”
Dl. consilier Sorin Dumitru afirmă că de obicei cei care sunt plecaţi la
cele veşnice sunt sărbătoriţi în ziua în care au plecat la cele veşnice şi nu în ziua
când s-au născut. „ De ce după ce noi Primăria am intrat în posesia Casei Sergiu
Celibidache îl facem cetăţean de onoare ? Până acum nu era cetăţean de onoare a
municipiului Roman ?”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu mulţumeşte d-nei consilier Micşunica
Cosmescu pentru faptul că şi dumneaei a iniţiat expunerea de motive. „Ea era
deja tardivă pentru că eu stabilisem în discuţia cu şeful Ateneului Român că
vom organiza în perioada „Zilelor Municipiului Roman” o seară „Sergiu
Celibidache” Ca urmare a lobby-ului făcut, super-cunoscuta mezzo-soprană Eva
Mabellini care va cânta şi va concerta în Piaţa Roman Muşat din Roman. De
aceea am afirmat că expunerea dvs. a fost tardivă. Referitor la cele afirmate de
domnul consilier Cazan, precizez că şi eu am crezut că Sergiu Celibidache este
cetăţean de onoare a municipiului Roman. Când am văzut că UNESCO a
declarat în acest an – Anul Celibidache, am zis că trebuie să organizăm ceva
frumos. Neavând foarte multe personalităţi din oraş, ne-am gândit să aducem un
nume care a concertat la Colosseum, la New York, etc. Nu are nicio legătură
faptul că s-a cumpărat Casa Celibidache anul acesta, ci doar cu faptul că anul
acesta a fost declarat de către UNESCO - Anul Celibidache. Vă anunţ că
Primăria Municipiului Roman a comandat un bust care va fi aşezat în Piaţeta
Celibidache şi care va fi dezvelit în această primăvară-vară cu ocazia celebrării
marelui compozitor.”
Urmare a supunerii la vot articolul 1 (acordarea post-mortem a titlului de
“Cetăţean de Onoare” al municipiul Roman personalităţii romaşcane Sergiu
Celibidache – dirijor şi compozitor) a fost aprobat în unanimitate de voturi.►
Articolul 2 – acordarea post-mortem a titlului de "Cetăţean de Onoare" al
municipiului Roman personalităţii romaşcane Alexandru Radu Timofte - om
politic, senator de Neamţ şi fost director al Serviciului Român de Informaţii - a
fost aprobat cu 19 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. S. D. Cazan).
► Articolul 3 – acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al
municipiului Roman Preasfinţitului Dr. Ioachim BĂCĂUANUL – EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
Dl. consilier Mihai Stoica întreabă dacă Episcopul-vicar este sau nu
“Cetăţean de Onoare” al comunei Stăniţa.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că Preasfinţitul este propus
să fie şi cetăţean de onoare al comunei Stăniţa. „În momentul de faţă, din câte
ştiu eu, nu este.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă Preasfinţitului este de
acord să primească acest titlu, pentru că vă spun sincer a fi episcopul unei
Arhiepiscopii e mai nobil decât a fi cetăţean de onoare al unei comunităţi.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu răspunde afirmativ.
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Dl. consilier Mihai Stoica întreabă dacă Arhiepiscopul Eftimie este sau nu
cetăţean de onoare al Municipiului Roman.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că Arhiepiscopul Eftimie
Luca este cetăţean de onoare din anul 2011. “Vreau să fac precizarea că
Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a fost propus în această lună pentru acordarea
titlului “Cetăţean de Onoare al Europei”. A fost validat în toate comisile
Parlamentului European. Cred că ar trebui ca cel care este în momentul de faţă
conducătorul destinelor Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului să aibă şi
recunoaşteri din partea noastră.”
Urmare a supunerii la vot articolul 3 (acordarea titlului de "Cetăţean de
Onoare" al municipiului Roman Preasfinţitului Dr. Ioachim BĂCĂUANUL –
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului) a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
► Articolul 4 - acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare” al municipiului
Roman Acad. Prof. Univ. Dr. Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI – om
de ştiinţă şi cultură.
Dl. consilier Valerian Anghel afirmă că nu trebuie uitat faptul că domnul
academician a avut un bunic în Roman care a fost primar timp de trei ani şi care
a lăsat o amprentă în municipiul Roman. “Vă mai aduceţi aminte de strada mare
pavată cu piatra cubică ? Strada plecând de la Episcopie până la Pompieri a fost
pavată de primarul Mauriciu Riegler. În consecinţă, vă rog, să aprobaţi titlul de
“Cetăţean de Onoare” şi pentru acest fost primar al oraşului.Vă mulţumesc.”
Dl. consilier Mihai Stoica întreabă dacă iniţiatorii acestui proiect de
hotărâre au cunoştinţă sau nu despre faptul că domnul academician Constantin
Bălăceanu-Stolnici a fost sau nu colaborator al Securităţii ? ”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu are cunoştinţă despre aşa
ceva. „Noi am studiat opera şi ceea ce a produs din punct de vedere cultural. Nu
am această cunoştinţă pentru că nu am pârghiile prin care să aflu acest lucru.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan este de acord cu propunerea domnului
consilier Valerian Anghel. ”Haideţi mai întâi să-l facem pe Mauriciu Riegler
Cetăţean de onoare al Municipiului Roman, dacă a făcut atâtea pentru Roman şi
apoi îl facem şi pe nepot. Dacă nu venea domnul Bălăceanu-Stolnici la Roman
acum o lună de zile vă spun eu că nimeni nu ştia cine e Bălăceanu-Stolnici. Deci
punctul meu de vedere este acela ca al domnului Anghel: prima dată să-l facem
cetăţean de onoare pe bunicul domnului Bălăceanu-Stolnici, care a fost primar la
Roman. Trebuie să luăm în calcul că şi domnul primar a făcut ceva în Roman şi
eu ştiu, poate peste 100 de ani, îl face şi pe dumnealui “Cetăţean de onoare”. ”
Dl. consilier Ionel Ţubucanu declară că l-a cunoscut pe domnul
academician Bălăceanu-Stolnici la congresele liberale. „Este un om care merită
să fie amintit şi votat ca un “Cetăţean de onoare”, chiar dacă există anumite
elemente care îl inculpă. Nu putem să discutăm despre oameni dacă nu-i
cunoaştem bine. Când cunoşti pe cineva care reprezintă cultura românească
trebuie să ne abţinem cu afirmaţii. Eu îl admir ca om de cultură pe domnul
Bălăceanu-Stolnici. ”
Propunerea d-lui Valerian Anghel privind acordarea titlului de “Cetăţean
de onoare” domnului Mauriciu Riegler nu a fost supusă la vot întrucât nu există
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un proiect de hotărâre în forma prevăzută de lege, respectiv proiect de hotărâre,
expunere de motive şi raport de specialitate.
Urmare a supunerii la vot articolul 4 (acordarea titlului de “Cetăţean de
Onoare” al municipiului Roman Acad. Prof. Univ. Dr. Constantin
BĂLĂCEANU-STOLNICI – om de ştiinţă şi cultură) a fost aprobat cu 11
voturi „pentru” (dl. L. Achiriloaei, d-na O. G. Afetelor, dl. B. N. Curcudel, dl.
M. Benchea, dl. N. Iftimie, dl. V. Murăriţa, dl. L. I. Pascariu, dl. I. Ţubucanu, dna L. N. Chiriac, dl. V. Stan şi d-na M. Cosmescu) şi 9 abţineri.
► Articolul 5 - acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare” al municipiului
Roman sportivei de performanţă Bianca PERIE – atletă.
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că are toată stima pentru puştoaica
campioana mondială de tineret. „Problema e în felul următor: la sporturile
individuale nu poţi să rupi eleva de antrenor. Antrenorul emerit Lucian Cucoş a
crescut-o, a adus-o la acest nivel. Aş dori ca iniţiatorul proiectului să poată
explica cum „rupt” o tânără atletă care a obţinut într-adevăr nişte rezultate foarte
mari de antrenorul său.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că sunt vreo 5 ani de zile de
când solicită acordarea titlului de “Cetăţean de onoare” pentru Bianca Perie. “În
sfârşit s-a îndeplinit momentul. Apreciez pe domnul primar că a pus pe ordinea
de zi acest proiect de hotărâre. Domnul Hoban are perfectă dreptate. Nu poate să
fie ucenicul mai mare decât învăţătorul. Punctul meu de vedere este că nu putem
premia ucenicul şi învăţătorul să-l trecem la necunoscuţi.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează în momentul în care
elevul nu te-a depăşit înseamnă că eşti un slab antrenor, un slab profesor, un slab
educator. „Întotdeauna trebuie să ai elevi care să ducă traictoria şi să-i păstreze
ascendenţa. Întotdeauna pe podium, cu toată recunoştinţa pentru cel care a fost
alături, urcă medaliatul. Lui i se pune medalia de aur la gât şi lui i se cântă Imnul
României. De altfel domnul antrenor a fost propus pentru a fi evidenţiat, pentru
a primi un premiu şi diplomă de excelenţă pentru activitatea pe care o
desfăşoară. Într-adevăr contează foarte mult calitatea profesorului, a
antrenorului, dar contează foarte mult materialul cu care lucrezi.”
Urmare a supunerii la vot articolul 5 (acordarea titlului de “Cetăţean de
Onoare” al municipiului Roman sportivei de performanţă Bianca PERIE –
atletă) a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. consilier Valerian Anghel declară că sunt mulţi oameni de o deosebită
valoare care pot primi titlul de cetăţeni de onoare ai oraşului. „Mă refer aici la
academicianul Haralambie Mihăescu care a desfăşurat o activitate intensă în
Academia Română şi chiar în Franţa. Este un cetăţean care are casă memorială
în Roman, pe strada Bistriţei, nr. 3 şi cred că pe viitor dacă ne hotărâm să mai
scoatem o serie de “Cetăţeni de Onoare” să avem grijă să ne documentăm, să
scoatem din autobiografia domnului academician Haralambie Mihăescu toate
calităţile şi tot ce a făcut ca academician pentru limba română. Vreau să vă mai
precizez încă un lucru, fiul lui continuă activitatea şi vine la Roman foarte des şi
ar putea de exemplu să facă, să organizeze nişte serate.”
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La punctul 3) de pe ordinea de zi – privind aprobarea efectuării unor
cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe şi avizul
comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret au fost favorabile.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei propune să se voteze pe fiecare articol
în parte.
►Articolul 1 - alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei Liceului cu
Program Sportiv Roman necesară pentru organizarea şi desfăşurarea în bune
condiţii a ”Campionatului Naţional Şcolar de Judo”– ediţia 2012 a fost
aprobat în unanimitate de voturi.
► Articolul 2 - alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei Asociaţiei
Veteranilor de Război – Filiala Roman necesară pentru organizarea şi
desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor dedicate ,,Zilei Naţionale a
Veteranilor de Război” în ziua de 29 aprilie 2012.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca să se acorde aceste susţineri
Asociaţiei Veteranilor de Război - Filiala Roman în fiecare an, nu numai în an
electoral.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în fiecare an, de când
este dumnealui primar, s-au aprobat în Consiliul Local sume de bani pentru
organizarea unei activităţi ale veteranilor de război.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – privind modificarea bugetului local
pe anul 2012, a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, a
Listei de studii şi proiecte finanţate din bugetul local, a bugetului de venituri
proprii şi subvenţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, a Listei
obiectivelor de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, a bugetului
împrumutului şi a listei de investiţii aferentă împrumutului – avizul comisiei
pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că la Anexa nr. 2 - Lista
obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare la cei 150 de mii
de lei aprobaţi pentru “Centrală termică Corp A Colegiul Naţional Roman
Vodă – 71.01.03” este o suplimentare de 50 de mii de lei. „În momentul în care
vom pune această centrală vom anula contractul cu S.C. Georgala ?”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că corpul A de la Roman
Vodă care a fost încălzit cu gaz metan la sobe. „Am obţinut acest proiect de
reabilitare capitală la Roman Vodă şi se va intra cu încălzire la calorifere.
Centrala ne-am asumat-o noi ca utilitate, vis-a-vis de celelalte fonduri date de
minister pentru corpul A.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că a fost la Şcoala nr. 7 pentru
a vedea despre ce teren de sport este vorba. „Am vrut să văd şi ce gard facem de
3 miliarde jumătate. Facem şi acele terenuri care sunt degradate cu banii ăştia ?”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că tot acest teren va fi refăcut
cu strat de uzură şi geogrilă pentru 4.000 de metri pătraţi. „Ar însemna aproape
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600 de metri lineari pe suprafaţă echivalentă. Gardul are 200 de metri. Am venit
cu înălţarea la 6 metri ca să protejăm mingile să nu sară.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune să se urgenteze un pic licitaţia
la Modernizare Ştrand – 71.01.01. „Să dăm drumul la lucrări, pentru că toată
lumea vrea la ştrand, vrea în parc. Vin cu rugămintea de a se urgenta lucrările de
pe strada Progresului, precum şi cele de îngropare a reţelei de gaz metan de pe
strada Bogdan Dragoş. Sunt două zone unde lumea e nemulţumită. Trebuie să ne
mişcăm cât mai repede.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că a fost sâmbătă acolo şi
s-a întâlnit cu oamenii. „Vom grăbi lucrările.”
Dl. consilier Ionel Ţubucanu doreşte să ştie dacă la LOCUINŢE
SERVICII ŞI DEZV. PUBLICĂ, la poziţia 12), RK-ul Locuinţe este pe
strada Fabricii ?
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că este vorba despre refacerea
acoperişurilor la blocurile din strada Fabricii. ”Când au fost ele făcute la vremea
lor, a fost folosită o eternită, aşa îi spune în termeni populari. Plăci de
azbociment sub denumirea ştiinţifică. În timp ele s-au mâncat. Ce-i drept au şi ei
o vină pentru că montându-şi antenele parabolice s-au urcat cu picioarele şi au
crăpat-o. Acum le înlocuim cu acoperiş de tablă.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – privind aprobarea cererilor şi
repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – cele trei
puncte au fost avizate de comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului şi
comisia juridică şi votate de către plenul consiliul local după cum urmează:
 punctul 1 - CERNĂUŢEANU LIVIU-ŞTEFAN - str. Cireşilor, nr. 3, în
suprafaţă de 400,00 mp - avizat favorabil - aprobat în unanimitate de
voturi;
 punctul 2 - CIURARU PINTEA ŞTEFAN - str. Tudor Vladimirescu, în
suprafaţă de 316,00 mp - avizat favorabil - aprobat în unanimitate de
voturi;
 punctul 3 - DIDII IULIAN IONEL - str. Mierlei, nr. 5, în suprafaţă de
387,00 mp - avizat favorabil - aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi –– privind modificarea articolului 3 din
H.C.L. Roman nr. 81 din 30.06.2011 privind aprobarea dezmembrării unor
terenuri - au fost avizate favorabil de către comisia pentru urbanism şi
administrarea teritoriului şi de către comisia juridică.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi. (19 voturi “pentru”).
Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei nu a participat la vot.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – privind aprobarea concesionării unor
terenuri pentru construcţii - cele 5 puncte au fost avizate de comisia pentru
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urbanism şi administrarea teritoriului şi comisia juridică şi votate de către plenul
consiliul local după cum urmează:
 punctul 1 – Smirodava, 13/1 – avizat nefavorabil – respins întrucât au
fost 20 de abţineri;
 punctul 2 – Aleea Revoluţiei, 9/83 – avizat favorabil cu amendamentul de
a se concesiona 5 m.p. în loc de 12 m.p. (pe proiecţia balconului) –
aprobat – varianta comisiilor (5 mp) – în unanimitate de voturi;
 punctul 3 – Bd. Roman Muşat, 27 – avizat favorabil – aprobat în
unanimitate de voturi;
 punctul 4 – Nicolae Bălcescu, 130 – avizat favorabil – aprobat în
unanimitate de voturi;
 punctul 5 - Islazului, 13/2/105 – avizat favorabil cu amendamentul ca
preţul concesiunii să fie de 1 euro/mp/an în loc de 3,2 euro/mp/an –
aprobat – varianta comisiilor (1 euro/mp/an) – în unanimitate de voturi.
La punctul 8) de pe ordinea de zi – privind aprobarea vânzării unor
terenuri – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul 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.
Astfel:
 punctul 1 - ACHIRILOAEI LEONARD – avizat favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie cum s-a calculat preţul
de vânzare de 20 de euro/mp. “Avem proiectul următor în care avem pe străzile
Sucedava şi Smirodava, pe aleea Revoluţiei, pe bulevardul Roman Muşat cel
mai mic preţ de pornire de la 42 de euro. La acest proiect, pe Nicolae Bălcescu,
f. nr. - 37 de euro, iar pe Bd. Roman Muşat, bl. 27 - 81 de euro. De ce pe
Viitorului este doar 20 euro?”
D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizează că aşa este evaluarea, cu 20
euro.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că Primăria vindea de obicei cu
60 de euro. “Chiar vă apreciam la un moment dat, pentru că noi Primăria,
vindem mai scump decât agenţiile imobiliare.”
D-na arhitect Ana-Maria Alexe declară că cel mai mare preţ cu care s-a
vândut acolo a fost de 18 euro.”
 punctul 1 - ACHIRILOAEI LEONARD – aprobat în unanimitate de
voturi. (19 voturi “pentru”).
Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei nu a participat la vot.
 punctul 2 - S.C. ALDY PROD S.R.L. – avizat nefavorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie de ce avizul comisiei
pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost nefavorabil.
Domnul consilier Valerian Anghel precizează că la comisie au fost patru
membri prezenţi din care doi au votat „pentru”. „De aceea este avizul negativ.”
 punctul 2 - S.C. ALDY PROD S.R.L. – respins în unanimitate de
voturi.
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 punctul 3 - POP DANIEL – avizat nefavorabil - respins în unanimitate
de voturi.
La punctul 9) de pe ordinea de zi - privind 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 10) de pe ordinea de zi - privind modificarea H.C.L. nr.
9/2012 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local subordonate avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă transformarea postului de
casier în post de administrator I este legală.
D-na inspector Florentina Mihai declară că transformarea este legală.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că aceste transformări se
fac la cererea şefilor de servicii. “Ei neputând să angajeze oameni pe un anumit
post, atunci încearcă să se regleze în interior, pentru că, după cum ştiţi posturile
sunt blocate.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 11) de pe ordinea de zi - privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU
COPIII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC ÎN MUNICIPIUL ROMAN şi
încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman şi Asociaţia
”ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcţionării acestuia - avizul comisiei
pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Leonid Benone Dămian afirmă că este încântat de faptul că,
în sfârşit în Roman se deschide acest centru. „Vreau să mă folosesc de acest
prilej pentru a vă ruga să intervenim de îndată la o anchetă socială. Este o
familie care îşi petrece timpul sub aer liber, în zona podului, la Favorit. Am
văzut-o ieri. Am fost sesizat de un domn care lucrează la benzinărie. Am văzut
că sunt acolo şi doi copii. De aceea rog Primăria să facă o anchetă de îndată şi să
sprijine acei copii pentru a fi consiliaţi, luaţi şi apăraţi de ceea ce înseamnă
necazurile vieţii.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 12) de pe ordinea de zi - privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a CENTRULUI PENTRU SERVICII SOCIALE DIN
MUNICIPIUL ROMAN şi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul
Roman şi Asociaţia”ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcţionării acestuia
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– 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 13) de pe ordinea de zi - pentru completarea H.C.L. nr. 41 din
21.03.2012 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 avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie cum au fost selectate
aceste blocuri.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că există o comisie care ia
în considerare două criterii. „În primul rând cine a venit primul cu toată
documentaţia, cu certificatul de mandat, iar în al doilea rând condiţiile tehnice.”
Dl. consilier Constantin Holban declară că lista a fost votată şedinţa
trecută. „Atunci nu s-au aprobat indicatorii tehnico-economici. A fost o eroare.
Acum îndreptăm lucrurile.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 14) de pe ordinea de zi - privind aprobarea listei finale de
priorităţi A.N.L. pentru anul 2012, în vederea repartizării locuinţelor construite
în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi
familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani - avizul comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Viorel Stan doreşte să ştie dacă lista întocmită în urma
punctajului ce a fost publicată pe site-ul Primăriei a fost contestată.
D-na Manuela Tătaru - şef serviciu A.P.L. precizează că au fost trei
contestaţii. “Dintre ele, două au fost admise în sensul că s-a recalculat
punctajul.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu întreabă dacă în urma admiterii acelor
contestaţii s-a schimbat ierarhia.”
D-na Manuela Tătaru - şef serviciu A.P.L. afirmă că doar într-un singur
caz.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 15) de pe ordinea de zi - privind aprobarea transmiterii în
folosinţă gratuită a unor terenuri în scopul alimentării cu energie electrică - spor
de putere a S.C. Cersanit România S.A. - avizul comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului au fost favorabil.
Avizul comisiei comisiei juridice au fost favorabil.
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Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă, întrucât se transmite în
folosinţă gratuită către E-ON Moldova două suprafeţe de teren, de ce nu se poate
da gratuit şi locurile de veci persoanelor care sunt decedate în Cimitirul Roman.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că a făcut lobby către firma
S.C. Cersanit România S.A, aşa cum am făcut şi către Odlo şi către Somaco
pentu a aduce un plus şi de tehnologie şi de locuri de muncă. „Iată că Cersanit a
cuplat la dorinţa noastră şi vine cu o tehnologie nouă. Va construi o nouă fabrică
de teracotă la Roman. Pentru a deservi acest lucru au nevoie de o putere mai
mare de energie electrică. Noi dăm această suprafaţă de teren în folosinţă
gratuită operatorului de energie electrică.”
D-na arhitect Ana-Maria Alexe afirmă că E.ON beneficiază de o lege
specială, Legea nr. 13/2007 - Legea energiei electrice.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Diverse
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu invită consilierii locali joi, ora 1830, la
Casa de Cultură a Sindicatelor la prezentarea Raportului de activitate al
Primarului Municipiului Roman în cei patru ani de mandat.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ec. Leonard ACHIRILOAEI

Secretarul municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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