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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 27.11.2012, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1324/21.11.2012. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu ora 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 20 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Eugen Păuleţ. 

 

Preşedinte de şedinţă este dl. Gabriel Andrici care declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local.  
 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Gabriel Andrici supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 31.10.2012, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 

- la punctul 9) de pe ordinea de zi – „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesionării şi închirierii unor terenuri pentru construcţii” – punctul 2 

din anexa nr. 1 (str. Libertăţii, 10/16, cu o suprafaţă de 32,14 mp) a fost 

retras de către iniţiator; 

- introducerea punctului „Diverse” (la propunerea domnului consilier  

Mihai-Dănuţ Lichiardopol),  

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

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2013 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului consolidat pe anul 

2012 şi a listelor de investiţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 56 din 25.04.2012 

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 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 42 din 21.03.2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CENTRULUI 

REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din Municipiul Roman şi 

încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Roman şi Asociaţia” 

ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcţionării acestuia – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită 

către E.ON Moldova Distribuţie S.A. a unui teren în scopul amplasării definitive 

a unui echipament electric – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

proprietate privată a municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

8. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor 

terenuri pentru construcţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman;  

10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în 

proprietatea publică a Municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al „BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun proprietate 

publică a Municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

13. Diverse.  

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2013 – 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. 
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 La punctul 2) de pe ordinea de zi – “Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului consolidat pe anul 2012 şi a listelor de investiţii ” – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu următoarele amendamente: 

a) La anexa nr. 1 – „RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL”, la 

„LA PARTEA DE VENITURI” la “Suplimentări”: 

- se elimină poziţia 4, indicator 42.02.18.01 – “Subvenţii de la Ministerul 

Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale din spitale”  

( + 300 mii lei); 

- se introduce la poziţia 3 – indicator 37.02.01 – „Donaţii şi sponsorizări”   

(+ 6 mii lei); 

- se introduce la poziţia 4 – indicator 37.02.50 – „Alte transferuri voluntare”   

(+ 15 mii lei); 

- la rubrica „TOTAL SUPLIMENTĂRI VENITURI” se va înscrie             

„ + 10286 mii lei” în loc de „ + 10565 mii lei”. 

b) La anexa nr. 1 – „RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL”, la 

„LA PARTEA DE CHELTUIELI”: 

- se elimină capitolul 66.02.06.01 – SPITALE – indicator 51.02.28 – 

„Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătăţii”( + 300 mii lei); 

 - la rubrica „TOTAL SUPLIMENTĂRI CHELTUIELI” se va înscrie   

„ + 10286 mii lei” în loc de „ + 10565 mii lei”. 

  Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele 

comisiei pentru buget-finanţe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – privind aprobarea efectuării unor 

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

favorabil. Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a 

fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Vasile Mocanu declară că este o mare plăcere ca asemenea 

manifestări să fie organizate la nivelul municipiului nostru. „Sunt lucruri care 

vin în sprijinul cetăţenilor municipiului nostru. Referitor la celelalte componente 

ale acestui proiect de hotărâre care urmează a fi finanţate din suma prezentată  

aici, aş propune ca, aşa cum s-au găsit soluţii cu Asociaţia “Roman 2000” de 

parteneriat pentru anumite activităţi, să desemnăm, să găsim, să mobilizăm,  

anumite organizaţii non-guvernamentale sau fundaţii care, prin intermediul 

sponsorilor, prin diferite acţiuni care se pot face la nivelul municipiului să poată 

strânge fondurile pentru a finanţa aceste activităţi. În acest mod am putea să 

scădem presiunea asupra bugetului local. Să ştiţi că în majoritatea municipiilor, 

oraşelor din ţară, unde se fac asemenea festivaluri, unde se prezintă obiceiuri, 

carnavaluri, sunt implicate direcţiile de cultură, direcţiile de tineret şi sport, sunt 

implicate casele de cultură, sunt implicate foarte multe instituţii care ar putea, 

prin acţiuni care ar putea fi coroborate, să găsească soluţii pentru finanţarea 

acestor activităţi. N-am nimic împotivă, sincer vă spun să se organizeze, dar eu 

cred că în această etapă atât de vitregită de situaţia în care ne aflăm, datorată 

crizei, datorită atâtor fenomene care fac aproape imposibil pentru ca 

contribuabilii să-şi mai plătească dările, cred că ar trebui să ne gândim şi la 

aceste aspecte.” 
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că punctul de vedere al 

domnului consilier Mocanu este unul corect. „Şi noi am avut această 

preocupare. Anul trecut am avut o sumă mult mai mare alocată, am micşorat-o şi 

de asemenea vă spun că toate activităţile de acolo, pentru a se desfăşura nu este 

suficientă suma acordată, de aceea noi am avut parteneriat întotdeauna şi cu 

Casa de Cultură, cu care am colaborat şi ne-au sprijinit în acţiunile noastre 

pentru a cheltui cât mai puţin. Cu ocazia diferitor manifestări, am avut în Roman 

sponsorizări şi ajutoare din partea Consiliului Judeţean şi din partea Consiliului 

Local şi din partea unor societăţi din Municipiul Roman. De exemplu, 

administraţia locală din Focşani a alocat pentru sărbători 850.000 de lei. Noi am 

încercat să fie cât de puţin şi o viaţă artistică în municipiul nostru, dar vă spun că 

suma nu este suficientă, şi aşa cum a spus şi domnul consilier Mocanu, şi noi 

avem în atenţie ca să completăm suma din sponsorizări şi din ajutorul unor 

agenţii, a unor societăţi, a unor instituţii  care pot să sprijine şi să completeze 

până la capăt, pentru că cheltuiala este mult mai mare decât cea care am alocat-o 

din Consiliu Local. De aceea, am şi mers din această toamnă cu acţiuni mai 

puţine, se făceau mai multe acţiuni în anii din urmă, tocmai pentru a reuşi să 

marcăm luna decembrie, considerată o lună a bucuriei pentru toată lumea, şi să 

încercăm cu o sumă mai mică şi restul să completăm prin sponsorizări şi 

amintim aici, S.C. Agrana România S.A., S.C. Arcelor Mittal Steel, S.C. 

Cersanit România S.A. au sprijinit mereu acţiuni de acest gen şi ne vor sprijini 

în continuare, dar cu un minimum trebuia să contribuim şi noi.” 

D-na consilier Iulia Havrici Tomşa propune ca această sumă să fie 

prezentată defalcat, pentru a vedea cât s-a cheltuit pentru fiecare activitate în 

parte. „Poate obţinem un feedback.  Deasemenea, propun ca organizarea “Nunţii 

de Aur” să aibă loc după încheierea perioadei de campanie electorală, respectiv 

pe data 12 decembrie şi nu pe data de 5 decembrie, cum este menţionat în 

expunerea de motive.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu propunerile făcute de 

către d-na consilier Iulia Havrici, a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – hotărâre privind modificarea H.C.L. 

nr. 56 din 25.04.2012 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 

– 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 5) de pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 42 din 

21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din 

Municipiul Roman şi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul 

Roman şi Asociaţia” ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcţionării acestuia 

– 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.  
 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – privind aprobarea transmiterii în 

folosinţă gratuită către E.ON Moldova Distribuţie S.A. a unui teren în scopul 

amplasării definitive a unui echipament electric – 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 7) 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 8) de pe ordinea de zi – privind completarea H.C.L. nr. 81 din 

14.04.2009 – 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 9) de pe ordinea de zi – privind aprobarea concesionării şi 

închirierii unor terenuri pentru construcţii – 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:  

 La anexa nr. 1 cuprinzând terenurile ce se vor concesiona pentru 

construcţii: 

 punctul 1 – Cuza Vodă, 55 – suprafaţa de 31 mp – avizat favorabil – 

aprobat cu 19 voturi “pentru” şi  1 abţinere (dl. G.Lazăr); 

 punctul 2 – Libertăţii, 10/16 – suprafaţa de 32,14 mp – retras de către 

iniţiator. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că a fost o solicitare din 

partea mai multor consilieri ca să se analizeze mai amănunţit situaţia de fapt.  

„De aceea am decis să-l retrag. După ce se va analiza situaţia de fapt, acest 

punct îl vom dezbate într-o şedinţă ulterioară.” 

 La anexa nr. 2 cuprinzând terenurile ce se vor  închiria pentru construcţii 

provizorii: 

 punctul 1 – Cuza Vodă, 55 – suprafaţa de 47 mp – avizat nefavorabil 

respins cu 20 de abţineri. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu doreşte să ştie care sunt motivele 

pentru care s-a acordat aviz nefavorabil. 

D-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac precizează că magazia este în altă 

parte faţă de unde are proprietarul spaţiu comercial. 

Dl. consilier  Petru Gândulescu consideră că ar trebui încurajate 

investiţiile private şi sprijiniţi cei care vor să facă astfel de lucrări. „Ar trebui să 

avem în vedere faptul că până la urmă este un plus în viaţa economică, oamenii 
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aceştia plătesc impozite. Am observat, de când sunt în Consiliul Local, că există 

de fiecare dată o mare reţinere faţă de aseamenea acţiuni ale cetăţenilor din oraş.  

Sunt de părere că trebuie să-i încurajăm şi să nu le mai căutăm atâtea noduri în 

papură atunci când nu trebuie.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că şi dumnealui este de 

acord cu încurajarea iniţiativei private. 

Dl. consilier George Lazăr afirmă că dacă la partea de concesiuni pentru 

construcţii se doreşte extinderea unui spaţiu comercial, ceea ce este productiv 

pentru economia noastră locală, la partea pentru ceea ce înseamnă închirieri 

pentru construcţii provizorii mi se pare puţin deplasat să mergem pe ideea ca 

romaşcanii să-şi construiască o magazie. „O să ciunţim oraşul şi-o să-l facem 

inestetic. Dacă vrea să-şi extindă spaţiul comercial sau să se desfăşoare acolo pe 

terenul unde vrea să-l închirieze o activitate comercială care să aducă un plus în 

economie, eu ştiu, o angajare de forţă de muncă, supliment de taxe şi impozite, 

atunci din punctul meu de vedere n-ar fi nicio problemă. Dar ca să închiriezi 

teren de la Primărie ca să-ţi faci o magazie mie mi se pare puţin cam deplasat.” 
 

La punctul 10) de pe ordinea de zi – privind schimbarea destinaţiei unui 

imobil aflat în proprietatea publică 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 – privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al „BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman 

– 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 12) de pe ordinea de zi – privind aprobarea închirierii unui 

bun proprietate publică 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. 

 

DIVERSE: 
 

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol declară că protestează faţă de 

neaprobarea mitingului electoral desfăşurat sâmbătă, în centrul Municipiului 

Roman, având în vedere faptul că, totuşi, la acest miting participa prim-ministrul 

în funcţie şi al doilea om în stat, preşedintele Senatului. „Motivul că s-ar fi 

blocat circulaţia şi preluarea pe Cuza Vodă nu era posibilă, nu prea stă în 

picioare. Era sâmbătă după-masă, era vorba de două ceasuri, trafic foarte puţin 

intens, între 15
00

-17
00

, mai mult decât atât, Cuza Vodă era funcţional.”  
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară  că tronsonul Cuza Vodă nu 

era funcţional. „Deci sunteţi în eroare, Este vorba de racordul de apă şi canal în 

două puncte majore. Eu am discutat cu liderii U.S.L., probabil dumneavoastră 

nu aţi fost informat, le-am explicat şi au şi înţeles despre ce este vorba. Mai mult 

decât atât, eu am venit cu o ofertă generoasă şi am dat patru locaţii în care să se 

poată dezvolta astfel de acţiuni: stadionul Moldova, stadionul Nehoi, Parcul 

Municipal şi strada Florilor, unde am mai făcut acţiuni de-a lungul timpului.    

N-am venit cu propuneri, ştiu eu unde, în Bazar sau în Obor, să se creadă că o 

facem în bătaie de joc. Am tratat cu responsabilitate acest lucru şi mai mult 

decât atât, am asigurat şi cu forţe de la Poliţia Locală, astfel încât lucrurile să se 

desfăşoare în condiţii de normalitate. Am mai spus un lucru atunci când m-am 

întâlnit. Am spus că dacă era după o săptămână şi puteam să facem racordurile, 

deci după data de 1 Decembrie, aş fi putut să dau aprobare pentru acest miting, 

chiar dacă nu era termintă strada. În acel moment se lucra la două puncte 

importante: era blocată circulaţia dinspre Bd. Roman Muşat şi nu se putea intra 

pe Cuza Vodă, iar dinspre Poştă se lucra între blocuri la conectare, deci nu se 

putea trece mai departe. Traficul de pe E 85 trebuia deviat. Am spus, ca să fim 

echidistanţi, că nicio o altă formţiune politică nu va face miting în centru, ci în 

centru se vor desfăşura doar acţiuni ale comunităţii, ale administraţiei publice.” 

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol doreşte să ştie de ce sunt 

confiscate toate evenimentele de inaugurare a unor investiţii de către un singur 

candidat al unei anumite formaţiuni politice. 

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

obiectivele care au fost finanţate, semnate şi sprijinite proiectele de către 

respectivul candidat.  „Dacă există şi alţi candidaţi care au contracte de finanţare 

cu Primăria Municipiului Roman şi au obiective finalizate aici, eu merg cu 

dânşii şi îi inaugurez. Să mi le arate care sunt, care sunt contractele finanţate şi 

eu merg împreună cu dânşii şi inaugurez orice alt obiectiv.” 

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol întreabă dacă nu a existat nicio 

cofinanţare din partea Municipiului Roman. 

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

obiectivele care au fost finanţate peste 90% din fonduri guvernamentale sau 

europene.” 

 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu invită pe domnii consilieri locali să 

participe la manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie. 

  

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Gabriel Andrici declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă  

Consilier local,    Secretarul municipiului Roman,  

     Ing. Gabriel Andrici                        Jurist Gheorghe CARNARIU 


