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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 04.07.2012, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 700/29.06.2012; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 16
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 16 consilieri şi a domnilor Dumitru Ouatu şi Andrei 

Fron (al căror mandat va fi validat în această şedinţă), lipsind motivat dl. Vasile-

Constantin Damaschin (şi-a înaintat demisia), dl. Gabriel Cimpoeşu (şi-a 

înaintat demisia), dl. Mihai-Dănuţ Lichiardopol, dl. Lucian-Ovidiu Micu şi dl. 

Petrică Capraru. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Vasile Mocanu care declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local.  

 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

În deschiderea şedinţei, dl. Gheorghe Carnariu, secretarul al Municipiului 

Roman dă citire jurământului, iar domnii Leonard Achiriloaei şi Gabriel Antici  

al căror mandate a fost validat în lipsă  în şedinţa de constituire a Consiliului  

Local din data de 26 iunie 2012, rostesc cuvântul „JUR” cu mâna stângă pe 

Biblie şi pe Constituţie, după care semnează jurământul de credinţă. 
 

Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 

 

1. (A) Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier (dl. Vasile-Constantin Damaschin) – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  
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2. (B) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (dl. 

Dumitru Ouatu) – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

3. (C) Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier (dl. Gabriel Cimpoeşu) – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

4. (D) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (dl. 

Andrei Fron) – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului consolidat pe anul 

2012 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

6. 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;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

şi a documentaţiei tehnice pentru «Depozitul temporar de deşeuri municipale 

Roman» – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii Contractului de 

concesiune a serviciului public de salubrizare - componenta: ,”Depozitarea 

controlată a deşeurilor municipale” – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu 

– Primarul Municipiului Roman;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre 

S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. Bucureşti şi Municipiul 

Roman pentru realizarea Proiectului „MIX MUSIC EVO” în perioada 7 şi 8 

iulie 2012 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

10. Proiect de hotărâre privind numirea şefului Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman.  

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 133 din 30.06.2009 

pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, 

curăţenie şi estetică în Municipiul Roman– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman.  

12. Diverse (la propunerea d-lui preşedinte de şedinţă Vasile Mocanu) 

 

 La punctul 1 (A) de pe ordinea de zi – constarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier (dl. Vasile-Constantin Damaschin) – avizul comisiei de 

validare a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 (B) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier 

(dl. Dumitru Ouatu) – avizul comisiei de validare a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Dumitru Ouatu depune jurământul. 
 

La punctul 3 (C) de pe ordinea de zi – constarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier (dl. Gabriel Cimpoeşu) – avizul comisiei de validare a fost 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4 (D) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier 

(dl. Andrei Fron) – avizul comisiei de validare a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Andrei Fron depune jurământul. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară, referitor la cele două 

înlocuiri, că dl. Damaschin se afla în situaţie de incompatibilitate şi a optat în 

cele 15 zile pentru funcţia de director la S.C. Municipal Locato Serv S.A., iar   

dl. Cimpoeşu are probleme de sănătate care nu-i permit să fie foarte mult timp în 

Roman.  
 

La punctul 5) (1) de pe ordinea de zi – privind modificarea bugetului 

consolidat pe anul 2012 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. preşedinte de şedinţă Vasile Mocanu precizează că prin adresa nr. 

2222 din 12.06.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Neamţ s-a 

comunicat că nivelul maxim al cheltuielilor de personal a fost majorat cu suma 

de 178 mii lei. “S-au mai avut în vedere solicitările înaintate de unităţile de 

învaţământ preuniversitar de stat prin care se cer transferul unor sume din 

trimestrul 4 în trimestrul 3 în vederea achitării obligaţiilor de plată restante către 

furnizorii de utilităţi pentru a preîntimpina debranşarea de la reţeaua de energie 

electrică şi gaz, regularizarea unor cheltuieli la capitolul 68 – Asigurări şi 

Asistenţă socială, precum şi transferul unor sume în cadrul Bugetului 

Împrumutului din trimestrul 4 în trimestrul 3, în vederea efectuării unor plăţi 

pentru lucrările executate.” 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat cu 14 voturi 

pentru şi 4 abţineri (dl. G. Lazăr, d-ra L. N. Patraşcu, dl. E. Păuleţ şi dl. V. 

Mocanu.)  
 

La punctul 6) (2) 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, 
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judeţul Neamţ – avizul comisiei pentru administraţie publică, sport şi turism a 

fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este vorba despre un 

proiect de hotărâre care a fost aprobat în Consiliul Local. “Acum conţine unele 

modificări solicitate de A.N.R.M.A.P.”. 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat cu 14 voturi 

pentru şi 4 abţineri (dl. G. Lazăr, d-ra L. N. Patraşcu, dl. E. Păuleţ şi                  

dl. V. Mocanu).  
 

La punctul 7) (3) de pe ordinea de zi – privind aprobarea indicatorilor 

tehnico - economici şi a documentaţiei tehnice pentru «Depozitul temporar de 

deşeuri municipale Roman» – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmarea a supunerii la vot proiectul de hotărâre fost aprobat cu 14 voturi 

pentru şi patru abţineri (dl. G. Lazăr, d-ra L. N. Patraşcu, dl. E. Păuleţ şi                  

dl. V. Mocanu). 
 

La punctul 8) (4) de pe ordinea de zi – privind aprobarea extinderii 

Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare - componenta: 

,,Depozitarea controlată a deşeurilor municipale”– avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului  a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

D-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac doreşte să ştie un termen când se va 

neutraliza depozitul, întrucât toată populaţia din zona respectivă nu mai suportă 

nici mirosurile, nici noxele. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că groapa aceea este acolo de 

60 de ani. “De 60 de ani trecem prin treaba asta. Se pare că acum vom vedea, 

într-adevăr problema se va rezolva. Este un proiect european căştigat de 

Consiliul Judeţean Neamţ privind deşeurile menajere şi închiderea gropilor 

neconforme din judeţul Neamţ. Este un proiect câştigat la nivelul Uniunii 

Europene care se află în procedură de licitaţie.”  

Dl. preşedinte de şedinţă Vasile Mocanu afirmă că astăzi, ministrul pentru 

fonduri europene, a făcut precizarea că s-au sistat toate finanţările pe probleme  

mediu şi încă patru programe operaţionale.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că s-au sistat doar pentru 

cele care nu au fost adjudecate în comisiile de licitaţie a proiectelor europene. 

Urmarea a supunerii la vot proiectul de hotărâre fost aprobat cu 14 voturi 

pentru şi patru abţineri (dl. G. Lazăr, d-ra L. N. Patraşcu, dl. E. Păuleţ şi                  

dl. V. Mocanu). 
 

La punctul 9) (5) de pe ordinea de zi – privind aprobarea Acordului de 

colaborare dintre S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. Bucureşti şi 

Municipiul Roman pentru realizarea Proiectului „MIX MUSIC EVO” în 

perioada 7 şi 8 iulie 2012 – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, 

învăţământ şi tineret a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie care este motivul acestei 

colaborării. „Primăria ce are de câştigat, vis-a-vis de acest acord de colaborare?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că este vorba de două 

spectacole cu artişti renumiţi din ţară. ”Un astfel de spectacol ar fi costat, dacă  

l-ar fi organizat Primăria, undeva peste un miliard de lei. Ţinând cont că este 

organizat de această companie artistică, împreună cu compania germană LIDL,  

pentru noi este foarte convenabil. Contribuţia noastră constă în asigurarea unei 

cazări şi a unei mese pentru staff-ul tehnic, ceea ce ar însemna undeva până în 

5.000 de lei.” 

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

“pentru” şi două abţineri (dl. G. Lazăr şi dl. E. Păuleţ). 
 

La punctul 10) (6) de pe ordinea de zi – privind numirea şefului 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Roman – avizul 

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

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmarea a supunerii la vot proiectul de hotărâre fost aprobat cu 14 voturi 

pentru şi patru abţineri (dl. G. Lazăr, d-ra L. N. Patraşcu, dl. E. Păuleţ şi                  

dl. V. Mocanu). 
 

La punctul 11) (7) de pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 

133 din 30.06.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de 

gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în Municipiul Roman – avizul 

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

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. preşedinte de şedinţă Vasile Mocanu consideră acest proiect o decizie 

foarte bună, întrucât a asistat zilele acestea la un lucru dramatic - un tată şi trei 

copii s-au înecat în apele Siretului.  

Dl. consilier Eugen Păuleţ declară că, în mod normal, nu ar trebui să se 

îngrădească acest drept, mai ales pe timp de caniculă, la niciunul din locuitorii 

municipiului Roman, dat fiind faptul că nu este alternativă de a merge în altă 

parte. “Ştiţi foarte bine că zona Ştrandului nu este funcţională. La fel şi bazinul 

care se construieşte. În mod normal ar trebui ca orice cetăţean care vrea să facă 

baie, cel mai apropiat fiind râul Moldova, ar trebui să fie lăsat să o facă, pentru 

că nu avem altă oportunitate, altă variantă pe care să i-o oferim.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că înainte de scăldat mai 

importantă este viaţa. „Avem o înştiinţare de la Apele Române care ne comunică 

faptul că de-a lungul timpului s-au făcut unele excavaţii în aceste râuri şi prin 

urmare, acestea au adâncimi care nu sunt cunoscute întru totul de cei care se 

scaldă în ele.”  

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat cu 15 voturi 

“pentru” şi trei abţineri ( dl. G. Lazăr, dl. V. Mocanu şi dl. E. Păuleţ) 
 

DIVERSE : 
 

Dl. consilier Maricel Benchea propune ca şedinţele să fie conduse, prin 

rotaţie, în ordine alfabetică de către un consilier local. “Fiecare consilier va 

conduce şedinţele timp de două luni.”  
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Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat cu 15 voturi 

pentru şi trei abţineri.( d-ra L. N. Patraşcu, dl. V. Mocanu şi dl. E. Păuleţ). 

Dl. preşedintele de şedinţă dl. Vasile Mocanu declară că a propus acest 

punct pentru a-şi exprima o nemulţumire. “Consiliul local, acest “Parlament” 

local răspunde la toate chemările, la toate acţiunile, la toate demersurile şi 

serveşte interesul celor care l-au ales. Consilierii din partea U.S.L reprezintă 

cam 39%. Deci nu este o cantitate neglijabilă pe care să n-o luăm în calcul. M-a 

deranjat este faptul că şi data trecută când erau 12 consilieri ai P.S.D.-ului şi ai 

P.N.L.-ului, la foarte puţine acţiuni culturale, ştiinţifice, de acordarea diferitor 

premii de excelenţă, ca să nu spun la nici una, nu au fost invitaţi. Nici la 

inaugurarea bustului lui Sergiu Celibidache niciun consilier din partea U.S.L. nu 

a fost invitat.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan  Leoreanu afirmă că la această ceremonie nu a 

fost prezent niciun consilier.  

 

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Vasile Mocanu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă 

               Consilier,                                         Secretarul municipiului Roman, 

      Ec. Vasile MOCANU                                Jurist Gheorghe CARNARIU 


