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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28.02.2013, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 245/22.02.2013. 

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 19 consilieri, precum şi cea a d-lui Vasile-Bogdan Savin 

(al cărui mandat urmează să fie validat), lipsind motivat dl. consilier George 

Lazăr (şi-a înaintat demisia) şi d-na consilier Iulia Havrici Tomşa. 

 

Preşedinte de şedinţă este dl. Doru-Mihai Alexandru care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl. preşedinte Doru-Mihai Alexandru supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 12.12.2012, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Dl. preşedinte Doru-Mihai Alexandru supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 09.01.2013, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări:  
 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 29) – „Proiect de hotărâre 

privind aprobarea încheierii unui contract de superficie”;  
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- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 30) – „Proiect de hotărâre 

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67 din 26.06.2012 privind organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate”; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 31) – „Proiect de hotărâre 

privind aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate al proiectului “Extinderea 

şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamt”, a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru municipiul Roman, a 

valorii totale a investiţiei aferente municipiului Roman, precum şi aprobarea 

participării municipiului Roman la co-finanţarea proiectului”; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul „Diverse”; 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat 

de consilier (dl. George Lazăr) – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier          

(dl. Vasile-Bogdan Savin) – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu 

– Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii unei taxe de 

concesiune – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă 

Publică pentru anul 2013 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părţilor a unui 

Protocol şi darea în administrare a unor utilaje către S.C. MUNICIPAL 

LOCATO SERV S.A. Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru 

aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate  – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei,  situaţiei posturilor  

şi statelor de funcţii şi personal ale  Spitalului Municipal de Urgenţă 

Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. 

nr. 75 din 04.07.2012 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; 
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10. Proiect de hotărâre privind reactualizarea documentaţiei tehnico-

economice “Modernizare Pietonal Ştefan cel Mare – tronson II şi 

circulaţie parter II” – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri 

pentru construcţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unei documentaţii de urbanism – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

şi clădirilor proprietate privată a municipiului Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând  

solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de o locuinţă socială în blocul  

nr. 11 din Aleea Revoluţiei – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu 

– Primarul Municipiului Roman; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi 

temporar vacante din Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru 

spaţiile disponibile din incinta unităţilor de învăţământ – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului energiei termice 

furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile 

şcolare din municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţei şi a tarifelor pentru 

depozitare deşeuri menajere în municipiul Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru concesionări şi 

servicii funerare practicate în cimitirul Eternitatea – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea 

câinilor comunitari – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106 din 27.09.2012 

privind constituirea şi  funcţionarea  Grupului de lucru local (G.L.L.) 

Roman pentru asigurarea implementării  Strategiei Guvernului de 

incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii rome din Municipiul 

Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind 

stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice 

durabile în municipiul Roman pentru persoane juridice (schemă locală 

de ajutor de stat) – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

superficie – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 
30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67 din 

26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de 

Fezabilitate al proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Neamt”, a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului pentru municipiul Roman, a valorii totale a investiţiei 

aferente municipiului Roman, precum şi aprobarea participării 

municipiului Roman la co-finanţarea proiectului – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 
32. Diverse (la propunerea d-lui consilier Petru Gîndulescu).  

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier (dl. George Lazăr) – avizul comisiei de validare a fost 

favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 Punctul 2) de pe pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier  

(dl. Vasile-Bogdan Savin) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.  
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 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

Domnul Vasile-Bogdan Savin depune jurământul. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea menţinerii unei taxe de 

concesiune – 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de Ordine şi 

Siguranţă Publică pentru anul 2013 – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului anual de acţiuni 

pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – avizul 

comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu 

următoarele amendamente: 

- Punctul 4) al punctului I. din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 

 „4. Salubrizare şi supravegherea zonelor din apropierea platformelor 

gospodăreşti şi a punctelor de colectare selectivă;” 
- Punctul 8) al punctului II. din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 

„8. Salubrizare şi supravegherea platformelor gospodăreşti şi a 

punctelor de colectare selectivă;” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele 

comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost aprobat în 

unanimitate de voturi.  
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – încetarea prin acordul părţilor a unui 

Protocol şi darea în administrare a unor utilaje către S.C. MUNICIPAL 

LOCATO SERV S.A. Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost 

favorabil cu următoarele amendamente:  

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 – modificarea H.C.L. nr. 9/2012 privind 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul 

de specialitate şi serviciile publice subordonate – 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea organigramei,  situaţiei 

posturilor  şi statelor de funcţii şi personal ale  Spitalului Municipal de Urgenţă 

Roman – 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 – îndreptarea unei erori materiale din 

H.C.L. nr. 75 din 04.07.2012 privind aprobarea extinderii Contractului de 

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

controlată a deşeurilor municipale" – avizul comisiei pentru urbanism şi 

amenajarea 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 – reactualizarea documentaţiei 

tehnico-economice “Modernizare Pietonal Ştefan cel Mare – tronson II şi 

circulaţie parter II” – avizul comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului 

a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. consilier Eugen Păuleţ solicită detalii referitoare la oportunitatea mării 

sumei ce se doreşte a fi investită în tronsonul respectiv. „În ce stadiu se află 

proiectul ?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că era vorba de ultima 

componentă a Pietonalului. „Având însă discuţii cu agenţii economici şi cu cei 

care-şi desfăşoară activitate în Pietonal, am zis că e bine să facem şi amenajarea 

parterului II. Parterul II înseamnă inclusiv trotuarele cu izolaţia, pentru că 

majoritatea au infiltraţii şi este domeniu public. Această reabilitare, a parterului 

II, nu a făcut parte niciodată din vreun proiect.” 

 Dl. consilier Eugen Păuleţ declară că sunt foarte multe probleme cu 

bariera de la intrarea în Pietonal. „Sunt foarte mulţi agenţi economici care se 

plâng de lipsa clienţilor din cauză că majoritatea acestora nu pot ajunge cât mai 

aproape de locaţia unde au treabă.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că se va căuta posibilitatea 

acordării unei facilităţi. „Până la urmă este o zonă pietonală. Unde va fi 

amfiteatru, ne-am gândit să venim cu două piste care să ocolească acest 

amfiteatru şi să permită accesul în Pietonal pentru aprovizionare. Maşinile care 

sunt pentru aprovizionare, e corect să meargă să rezolve problema, însă între 

nişte intervale orare pe care le vom stabili împreună. Zona reabilitată a fost 

făcută cu ciment amprentat şi nu ne dorim ca în doi ani să se distrugă, pentru că 

ea a fost făcută pentru traficul pietonal. În zonele pietonale din Braşov sau din 

Iaşi intraţi cu maşina ?” 

 Dl. consilier Vasile Mocanu doreşte să ştie de unde provine sursa de 

finanţare. 
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 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că va fi un proiect multianual. 

„Sperăm că va fi şi un ajutor de la Consiliul Judeţean.” 

 Dl. consilier Vasile Mocanu consideră că scara rulantă pentru persoanele 

cu handicap este benefică, însă acea fântână arteziană cu ecran de proiecţie ar 

trebui scoasă din proiect întrucât costă foarte mulţi bani.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în funcţie de fondurile ce 

vor fi, se va vedea de la an la an. „În primul rând se va merge pe ce este de  

urgenţă maximă.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – alocarea unor fonduri din bugetul 

local – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu menţiunea că la 

articolul 3 suma este de 1.100 mii lei şi nu 1.100 lei (eroare de redactare). 

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 

favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Vasile Mocanu propune ca pentru H.C.M. să se aloce 1.300 

mii lei. „Restul de 1.000 mii lei să fie folosiţi pentru proiectul iniţiat de către 

U.S.L., cel cu pensionarii. La S.C.M. Petrotub propun să se aloce din bugetul 

local 700 mii lei. Deci încă 150 mii lei.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că nu s-a renunţat la acel 

proiect, ci va fi sub o altă formă.  

Dl. consilier Petru Gîndulescu doreşte să ştie care sunt nevoile reale ale 

echipei, întrucât Consiliul local aprobă alocarea acestei sume. „Nu înţeleg un 

lucru. Noi nu am aprobat bugetul local, dar aprobăm alocarea de sume din 

bugetul local.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că sumele din aceste 

hotărâri vor fi incluse în bugetul local. „Abia atunci vor fi operabile.” 

Dl. consilier Vasile Mocanu consideră că ar fi bine ca un reprezentant 

executiv al acestora să vină şi să prezinte bugetul lor, precum şi structura 

cheltuielilor, pentru a putea vota în cunoştinţă de cauză. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că în liga naţională de 

handbal feminin, Romanului nu îi este uşor să ţină o echipă. „Romanul este 

singurul oraş cu echipă în liga naţională care nu este reşedinţă de judeţ. În 

prezent suntem pe locurile 7 – 8. Primele cinci echipe au bugete de peste un 

milion de euro. Oltcimul are un buget de peste 10 milioane de euro. Şi noi ne 

dorim performanţă. De aceea am făcut la începutul anului o schimbare de 

antrenor. Echipele care joacă în cupele europene trebuie să aibă un lot de 22 

jucătoare. Noi avem 16. În momentul de faţă suntem echipa fanion a Moldovei. 

Acesta nu este bugetul total. Sunt agenţi economici şi le mulţumesc pe această 

cale, care ne ajută.” 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că bugetul H.C.M. Roman şi 

cel al S.C.M. Petrotub au fost prezentate în comisia pentru buget-finanţe.  

Dl. consilier Eugen Păuleţ consideră că ar trebui ca bugetul să fie majorat 

pentru performanţă.  
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D-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac declară că unii colegi au propus 

majorarea sumei pentru S.C.M. Petrotub. „În privinţa echipei de fotbal S.C.M. 

Petrotub problema este că nici nu o ţinem, dar nici nu moare. Pentru susţinerea 

echipei de handbal trebuie să luptăm, dar îmi pun problema: ne mai încurcăm cu 

echipa de fotbal? Cu banii aceştia putem face altceva sau să-i dăm echipei de 

handbal, pentru performanţă. Nu are rost să cheltuim bani degeaba. Echipa se 

cam târâie de ani de zile, nu are nici performanţă, dar banii se duc.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu consideră că punctual de vedera al   

d-nei consilier este foarte corect.  “Vă explic de ce se întâmplă acest lucru. Eu 

am vrut să încerc promovarea echipei de fotbal în Divizia B. Am făcut o analiză 

financiară şi am calculat necesitatea unui buget de 6,5 miliarde de lei vechi, 

anual, pentru ca să reziste în C. Pentru Divizia B trebuie un buget între 13 şi 15 

miliarde de lei vechi, anual, ceea ce nu ne putem permite. Nu am face 

performanţă, ci ne-am zbate să nu retrogradăm. Acum, S.C.M. Petrotub a 

terminat turul şi intră în retur. Eu propun aşa: să lăsăm să termine acest 

campionat, iar la finele campionatului să ne întâlnim şi să luăm o decizie, chiar 

dacă este dureroasă. Mergem cu o echipă fanion şi o susţinem, iar dincoace, să 

luăm o decizie fermă.” 

Dl. consilier Maricel Benchea - preşedintele S.C.M. Petrotub Roman 

declară că de cinci ani de când echipa e susţinută cu bani de la Consiliul local, 

obiectivul permanent al acesteia a fost promovarea copiilor şi jucătorilor care au 

talent şi care provin de la liceul sportiv. “Trebuie să ne gândim şi la acei copii 

care termină un liceu sportiv şi care nu au o rampă de lansare în sport. Şi noi şi 

părinţii am cheltuit bani pentru acei copii, pentru a ajunge la un nivel de 

performanţă. Noi am şi făcut un pas, în acest an, am adus un antrenor cu 

experienţă, tocmai pentru a nu cheltui banii publici fără rezultate. Trei ani la 

rând am avut rezultate pozitive. Am terminat pe locurile 1 – 3. Principalul 

obiectiv al nostru este să promovăm copii. Pentru ei este important să arate că 

pot face performanţă. Sunt sigur că la finele campionatului analiza 

dumneavoastră va duce la susţinerea echipei de fotbal.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18  

voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. V. Mocanu şi dl. V. B. Savin). 
 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei 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 Mihai-Dănuţ Lichiardopol propune ca la acest proiect de 

hotărâre votarea să se facă pe articole. Propunerea a fost aprobată în unanimitate 

de voturi. 

Articolul 1 - 10.000 lei pentru Secţia de Box „Laminorul” Roman – 

aprobat în unanimitate de voturi. 

Articolul 2 - 10.000 lei pentru Asociaţia „Tenis Club Municipal” Roman – 

aprobat în unanimitate de voturi. 
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Articolul 3 - 15.000 lei pentru Asociaţia Culturala „Moldova 2007” 

Roman – aprobat 17 voturi „pentru” şi 3 voturi „împotrivă” (dl. V. Mocanu, dl. 

M. D. Lichiardopol şi dl. V. B. Savin). 

Articolul 4 - 6.000 mii lei pentru Asociaţia „Pro Mediu, Etno şi Viaţă” 

Roman – aprobat cu 14 voturi „pentru”, 2 abţineri (d-na L. N. Chiriac şi d-ra L. 

N. Patraşcu) şi 4 voturi „împotrivă” (dl. P. Gîndulescu, dl. V. Mocanu, dl. M. D. 

Lichiardopol şi dl. V. B. Savin). 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri – 

avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei pentru urbanism şi amenajarea 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 14) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unui imobil – 

avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului a fost 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Vasile Mocanu propune ca membru al comisiei pentru 

organizarea licitaţiei pe dl. consilier Vasile-Bogdan Savin. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ propune ca membru al comisiei pentru 

organizarea licitaţiei pe dl. consilier Petrică Capraru. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerile 

domnilor consilieri Vasile Mocanu şi Eugen Păuleţ a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor 

terenuri pentru construcţii – cele 19 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 –  D. Gherea, 5/16  – suprafaţa de 14,70 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 2 – Ec. Teodoroiu, 4/2 – suprafaţa de 6 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 3 – Smirodava, 36A/41 – avizat favorabil cu amendamentul ca 

suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 6 mp (în loc de 11 mp) - 

aprobat cu amendamentul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului în unanimitate de voturi; 

 punctul 4 – Tineretului, 15/81  – avizat favorabil cu amendamentul ca 

suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 14 mp (în loc de 30 mp) - 

aprobat cu amendamentul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului în unanimitate de voturi; 
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 punctul 5 – Bd. Roman Muşat, 40/1 – avizat favorabil cu amendamentul 

ca suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 6 mp (în loc de 11,15 

mp) - aprobat cu amendamentul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului cu 16 voturi „pentru” şi 4 abţineri (dl. E. 

Păuleţ, dl. V. Mocanu, dl. M. D. Lichiardopol şi dl. V. B. Savin); 

 punctul 6 – Bd. Roman Muşat, 40/2 – suprafaţa de 11 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 7 – Bd. Roman Muşat, 42/18 – avizat favorabil cu amendamentul 

ca suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 7 mp (în loc de 13,70 

mp) - aprobat cu amendamentul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului cu 14 voturi „pentru”, 3 abţineri (d-na L. N. 

Chiriac, d-ra L. N. Patraşcu şi dl. V. B. Savin) şi 3 voturi „împotrivă” (dl. 

E. Păuleţ, dl. V. Mocanu, dl. M. D. Lichiardopol); 

 punctul 8 – D. Gherea, 30/2 – avizat favorabil cu amendamentul ca 

suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 27 mp (în loc de 38 mp) - 

aprobat cu amendamentul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului cu 14 voturi „pentru”, 3 abţineri (d-na L. N. Chiriac, d-ra L. 

N. Patraşcu şi dl. E. Păuleţ) şi 3 voturi „împotrivă” (dl. V. B. Savin, dl. V. 

Mocanu, dl. M. D. Lichiardopol); 

 punctul 9 – Cuza Vodă, 8/31  – suprafaţa de 3 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 10 – D. Gherea, 28/3 – suprafaţa de 3 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 11 – Libertăţii, 10/16 – avizat favorabil cu amendamentul ca 

suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 30 mp (în loc de 43 mp) – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 12 – D. Gherea, 2/40 – suprafaţa de 27,30 mp – avizat favorabil – 

aprobat cu 16 voturi “pentru”, 1 abţinere (d-ra L. N. Patraşcu) şi 3 voturi 

“împotrivă” (dl. V. B. Savin, dl. V. Mocanu, dl. M. D. Lichiardopol); 

 punctul 13 – Mărului, 38 – suprafaţa de 3.500 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 14 – Piaţa Roman Vodă, nr. 1 – suprafaţa de 180 mp – avizat 

favorabil – aprobat cu 15 voturi “pentru”, 2 abţineri (d-na L. N. Chiriac 

şi d-ra L. N. Patraşcu) şi 3 voturi „împotrivă” (dl. V. B. Savin, dl. V. 

Mocanu, dl. M. D. Lichiardopol); 

 punctul 15 – Ştefan cel Mare, 175 – suprafaţa de 174 mp – avizat 

favorabil – aprobat cu 15 voturi “pentru”, 2 abţineri (d-na L. N. Chiriac 

şi d-ra L. N. Patraşcu) şi 3 voturi „împotrivă” (dl. V. B. Savin, dl. V. 

Mocanu, dl. M. D. Lichiardopol); 

 punctul 16 – Tineretului, 22 – suprafaţa de 61,60 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 17 – Tineretului, 22 bis – suprafaţa de 171 mp – avizat favorabil 

– aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 18 – Sucedava, 182 bis – suprafaţa de 450 mp – avizat favorabil 

– aprobat în unanimitate de voturi; 
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 punctul 19 – Bucegi, 2 – avizat favorabil cu amendamentul ca durata 

concesiunii să fie de 4 ani (în loc de 10 ani) – aprobat în unanimitate de 

voturi; 
 

La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unor 

terenuri – 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 17) de pe ordinea de zi – aprobarea preluării unui imobil – 

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 18) de pe ordinea de zi – aprobarea unei documentaţii de 

urbanism – 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 19) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor şi clădirilor 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 20) de pe ordinea de zi – aprobarea listei de priorităţi 

cuprinzând  solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de o locuinţă socială în blocul  

nr. 11 din Aleea Revoluţiei – 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 21) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi 

temporar vacante din Spitalul Municipal de Urgenţă 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. 
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La punctul 22) de pe ordinea de zi – aprobarea cuantumului chiriei 

pentru spaţiile disponibile din incinta unităţilor de învăţământ – avizul comisiei 

pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei pentru urbanism şi amenajarea 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 23) de pe ordinea de zi – aprobarea preţului energiei termice 

furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din 

municipiul Roman – 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 14 

voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă” (d-na L. N. Chiriac, d-ra L. N. Patraşcu, 

dl. P. Gîndulescu, dl. V. B. Savin, dl. V. Mocanu şi dl. M. D. Lichiardopol). 
 

La punctul 24) de pe ordinea de zi – aprobarea redevenţei şi a tarifelor 

pentru depozitare deşeuri menajere în municipiul Roman – 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 25) de pe ordinea de zi – aprobarea tarifelor pentru 

concesionări şi servicii funerare practicate în cimitirul Eternitatea – 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 17 voturi 

„pentru” şi 3 abţineri (dl. V. B. Savin, dl. V. Mocanu şi dl. M. D. Lichiardopol). 
 

La punctul 26) de pe ordinea de zi – aprobarea tarifelor pentru 

gestionarea câinilor comunitari – 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 14 

voturi „pentru” şi 6 abţineri (d-na L. N. Chiriac, d-ra L. N. Patraşcu, dl. P. 

Gîndulescu, dl. V. B. Savin, dl. V. Mocanu şi dl. M. D. Lichiardopol). 
 

 La punctul 27) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 106 din 

27.09.2012 privind constituirea şi  funcţionarea  Grupului de lucru local (G.L.L.) 

Roman pentru asigurarea implementării  Strategiei Guvernului de incluziune a 

cetăţenilor aparţinând minorităţii rome din Municipiul Roman – avizul comisiei 

pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu 

amendamentul ca punctul 3.4.1 să aibă următorul conţinut: 

“3.4.1 Proiectul ordinii de zi se stabileşte pe baza propunerilor Grupului de 

Iniţiativă Locală (G.I.L.) sau a membrilor instituţiilor şi asociaţiilor de iniţiativă 

locală reprezentate în grupul local de lucru (G.I.L.). “ 
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu propune ca la punctul 20 din anexă să 

fie nominalizat dl. Sorin-Dumitru Cazan. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru administraţie publică locală, sport şi turism şi propunerea d-lui primar a 

fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 28) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind 

stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în 

municipiul Roman pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat) – 

avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu următoarele 

amendamente: 

 la pagina 8, la coloana a II-a (COTE DE REDUCERE), la punctul 1 - C1, 

cotele de reducere sunt următoarele: 

„ C11: 50% - peste  5 mil. Euro 

  C12: 40% - intre   3 – 5 mil. Euro  

  C13: 30% - intre   2 – 3 mil. Euro  

  C14: 20% - intre   1 – 2  mil. Euro  

  C15: 10% - intre   0,5 – 1  mil. Euro” 

 la pagina 8, la coloana a II-a (COTE DE REDUCERE), la punctul 2 - C2, 

cotele de reducere sunt următoarele: 

„ C21: 20% - peste 500 persoane  

   C22: 15% - între 251 - 500 persoane 

   C23: 10% - între 20 - 250 persoane” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 29) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui contract de 

superficie (suplimentar) – avizul comisiei pentru urbanism şi amenajarea 

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 30) de pe ordinea de zi – modificarea anexei la H.C.L. nr. 67 

din 26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate (suplimentar) – 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 31) de pe ordinea de zi – aprobarea actualizarii Studiului de 

Fezabilitate al proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Neamt”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru 
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municipiul Roman, a valorii totale a investiţiei aferente municipiului Roman, 

precum şi aprobarea participării municipiului Roman la co-finanţarea proiectului 

– avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 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. preşedinte Doru-Mihai Alexandru propune ca domnul primar 

împreună cu toţi consilierii să meargă la Biblioteca municipală pentru a vedea 

stadiu lucrărilor. „După ce se astupă toate găurile nu-ţi mai poţi da seama de 

compexitatea lucrărilor care s-au făcut acolo. Sunt nişte chesii extraordinare 

acolo. A doua problemă: Casa de Cultură Roman vă invită la teatru. În fiecare 

luni, în sala mică, de la ora 18 se joacă teatru.” 

Dl. consilier Petru Gîndulescu supune atenţiei o problemă de estetică 

urbană. „Este vorba de toaletarea copacilor. Eu îi spun tăiere. Consider că 

asemenea acţiuni ar trebui făcute cu acordul Consiliului local. Mi se pare că s-a 

acţionat destul de brutal asupra acestor copaci. Cred că sunt şi alte păreri 

referitoare la cauzele care au dus la tăierea copacilor, cum ar fi reţelele electrice 

sau chiar prăbuşirea lor. Nu cred că nu există şi o idee mai bună din partea 

colegilor noşti. Aş dori să fie consultaţi specialişti, specialişti adevăraţi care să 

ne spună dacă ceea ce facem, facem corect.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că a fost consultat un lector 

de la Facultatea de Agronomie din Iaşi care a dat această soluţie. „Este un model 

care se aplică şi în Barcelona şi în Paris şi în München.  Coroana va fi în formă 

de boschet, iar rezultatul se va vedea foarte bine dupăn al doilea an.” 

Dl. consilier Eugen Păuleţ afirmă că în Pietonal, la faţadele spaţiilor 

comerciale, întâlnim o mare varietate de culori sau de materiale folosite. „Ar 

trebui numită o comisie care să reglementeze acest lucru. Să se păstreze culoarea 

majoritară.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu propune că până pe 15 martie să se 

facă o constatare în teren. „Comisia să fie formată din 2 - 3 membri din aparatul 

Primăriei şi 2 - 3 membri din rândul consilierilor locali. Să se meargă în teren şi 

să se traseze câteva repere pentru perioada următoare.” 

 
 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Doru-Mihai Alexandru declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 
         Preşedinte de şedinţă  

     Consilier local,                 Secretarul municipiului Roman, 

Prof. Doru-Mihai ALEXANDRU         Jurist Gheorghe CARNARIU 

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen

