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PROCES - VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 05.06. 2012, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 611/31.05.2012. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 10
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 17 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Valerian 

Anghel, dl. consilier Sorin Dumitru Cazan, dl. consilier Lucian Munteanu şi dl. 

consilier Ionel Ţubucanu.  

Preşedinte de şedinţă este dl. Leonard Achiriloaei care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

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

şedinţei ordinare din data de 25.04.2012 care a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 

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

şedinţei ordinare din data de 25.05.2012. 

Dl. consilier Viorel Stan solicită să se elimine din procesul verbal partea 

finală de la pagina 2 şi pagina 3. „Ce este mai jos de „Nemaifiind alte intervenţii 

dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară închise lucrările şedinţei” nu mai 

trebuie să existe. Şedinţa se încheie în momentul în care domnul preşedinte 

Leonard Achiriloaei declară lucrările şedinţei închise. Intervenţiile domnului 

primar sau ale altor consilieri au fost out-off , deci în afara şedinţei.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că opinia domnului consilier 

Viorel Stan este corectă.” 

Urmare a supunerii la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 

25.05.2012 cu solicitarea formulată de dl. consilier Viorel Stan a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
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Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei supune la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local consolidat pe anul 

2012 şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de 

dezvoltare – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor imobile cu 

destinaţia de locuinţă aflate în proprietatea publică a municipiului Roman 

în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

3. 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. 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi - privind modificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2012 şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul 

de dezvoltare – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. director economic Mihai Plaii afirmă că iniţial, suma a fost la 

Capitolul 51.02.01.03 - Autorităţi publice. “După aceea, au venit precizări 

potrivit cărora această sumă se va înregistra în evidenţa bugetului local la 

Capitolul 54.02.50 - Alte servicii publice generale.” 

Dl. consilier Constantin Holban declară că a înţeles că s-au trecut de la 

Capitolul 51.02.01.03 - Autorităţi publice la Capitolul 54.02.50 - Alte servicii 

publice generale acei 230 mii de lei. “Cu aceste regularizări suntem întru totul 

de acord. Cu translatarea sumelor din trimestrul III în trimestru II şi a sumelor 

din trimestrul IV în trimestrul II, consilierii U.S.L. nu sunt de acord şi prin 

urmare se vor abţine.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este vorba de salariile 

profesorilor pentru concediu. „Pentru perioada de concediu, în fiecare an la 

rectificarea de buget s-a făcut acest lucru. La început noi facem împărţeala 

banilor pe trimestre, iar apoi modificările se fac prin modificări şi rectificări de 

buget.” 

 Dl. consilier Constantin Holban declară că este de acord şi cu modificarea 

referitoare la salariile profesorilor.” 

Dl. consilier Viorel Stan doreşte ca domnul director Plaii să facă unele 

precizări referitoare la anexa nr. 3. 

Dl. director economic Mihai Plaii precizează că în anexa nr. 3 e vorba de 

de transferul din trimestrul III în trimestrul II, pentru finanţare, a tranşelor din 

proiectele europene. “Trebuie să depunem tranşe de solicitare a banilor pe care 

noi i-am cheltuit. Dacă nu fac aceste treceri nu pot să depun tragerea. Înseamnă 

că am să depun cererea de tragere în trimestrul III. Deci, este vorba de tragerea 
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pe proiect european. De aceea am transferat din trimestrul III în trimestrul II, ca 

să putem depune cererea de tragere.” 

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 transmiterii unor 

imobile cu destinaţia de locuinţă aflate în proprietatea publică a municipiului 

Roman în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. 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 3) de pe ordinea de zi - 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 – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Holban declară în expunerea de motive se face 

referire la anexele 1, 2, 3, 4 şi 5 la prezenta hotărâre. „Unde sunt anexele ?” 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizează că întrucât sunt foarte multe 

pagini, s-a multiplicat câte un exemplar la fiecare comisie. Ele au fost afişate şi 

pe site-ul primăriei.” 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară că aceste materiale se dau, ca 

de obicei, câte un exemplar la fiecare comisie. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că de fiecare dată când 

A.N.R.M.A.P.-ul face o observaţie, aceasta este introdusă în hotărârea de 

consiliu local pentru a se putea derula licitaţia. “Ei pot să mai vină încă o dată 

noi observaţii. Deci, acest proiect de hotărâre în conformitate cu observaţiile 

A.N.R.M.A.P.-ului.” 

Urmare a supunerii la vot a proiectului 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 9 abţineri (d-na M. Cosmescu,  dl. I. Boloca, dl. E. Păuleţ, dl. M. 

Stoica,  dl. C. Holban, d-na L. N. Chiriac, dl. L. B. Dămian, dl. V. Stan şi dl. G. 

Lazăr.) 

 

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

    Preşedinte de şedinţă 

              Consilier,                                          Secretarul municipiului Roman, 

Ec. Leonard ACHIRILOAEI                        Jurist Gheorghe CARNARIU 


