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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 09.01.2013, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2/03.01.2013. 

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 17 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Daniel Petrea, 

dl. consilier George Lazăr, d-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac şi dl. consilier 

Petrică Capraru. 
 

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Bogdan-Costinel Andrieş care 

declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. consilier Petru Gîndulescu, propune ca în deschiderea şedinţei de 

Consiliu Local să se păstreze cu un moment de reculegere pentru dl. Daniel 

Constantin Ghiniţă, angajat al Primăriei Roman, care a decedat săptămâna 

trecută. 

 

Dl. preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş supune la vot proiectul ordinii de 

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 137 din 27.11.2012 

privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  
 

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii 

de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2012 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman. 
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 La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 137 

din 27.11.2012 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. consilier Vasile Mocanu solicită clarificări cu privire la acest proiect 

de hotărâre. “Aş vrea să lămurim ce se doreşte să se facă, o indexare sau o 

majorare? Aceste noţiuni sunt diferite atât din punct de vedere etimologic, cât şi 

din punct de vedere juridic.”   

 D-na director Gabriela Pisică  precizează că majorarea poate fi făcută de 

către Consiliul local, iar indexările se fac de către Guvern. „Vechea hotărâre de 

Guvern prin care erau stabilite taxele locale a fost abrogată pe 1 ianuarie când a 

intrat în vigoare actuala hotărâre - H.G. nr. 1309/2012. ” 

 Dl. consilier Vasile Mocanu doreşte să ştie cu cât se indexează. 

 D-na director Gabriela Pisică declară că este vorba de o indexare cu 16%. 

 Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol afirmă că astăzi se publică în 

Monitorul Oficial, ordonanţa de urgenţă referitoare la taxele şi impozitele locale. 

 D-na director Gabriela Pisică  declară că în prezent avem obligaţia să 

aplicăm hotărârea de guvern aflată în vigoare. “Ce va apărea ulterior, vom vedea 

atunci. Având în vedere faptul că vechea hotărâre nu mai este în vigoare, suntem 

nevoiţi să aprobăm această hotărâre pentru a putea face încasări.” 

 Dl. consilier Vasile Mocanu precizează că indexarea reprezintă o presiune 

asupra contribuabililor. 

 D-na director Gabriela Pisică  afirmă că această indexare a fost stabilită 

prin hotărâre de guvern. 

 Dl. consilier Vasile Mocanu declară că majoritatea Consiliile Locale nu au 

aprobat astfel hotărâri de majorare a taxelor şi impozitelor locale. 

 Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că au majorat taxele şi 

impozitele locale toate localităţile, inclusiv municipiile Piatra Neamţ, Bacău sau 

Iaşi. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 

voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (dl. V. Mocanu, dl. M. D. Lichiardopol) şi 

1 abţinere (dl. E. Păuleţ). 
 

 La punctul 2) de pe pe ordinea de zi – privind acoperirea definitivă a 

deficitului secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2012 – 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 cu 16 

voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. E. Păuleţ). 

 

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Bogdan–Costinel Andrieş 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

          Preşedinte de şedinţă  

     Consilier local,      Secretarul municipiului Roman, 

Ing. Bogdan – Costinel ANDRIEŞ        Jurist Gheorghe CARNARIU 


