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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28.03.2013, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 707/21.03.2013. 

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 20 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Daniel Petrea. 
 

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 28.02.2013, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări:  
 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 1) – „Proiect de hotărâre 

privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier (d-na Cătălina-

Elena Pălăncianu)”;  

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 2) – „Proiect de hotărâre 

privind validarea unui mandat de consilier (dl. Mihai Armanu)”; 

- se suplimentează ordinea de zi cu cu punctul 8) – Raportul de activitate 

pe anul 2012 al Primarului Municipiului Roman; 

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

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

consilier (d-na Cătălina-Elena Pălăncianu); 
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2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier          

(dl. Mihai Armanu); 

3. 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 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 

78/2010 şi aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor terenuri 

destinate construirii de locuinţe – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării parţiale a anexelor la 

H.C.L. nr. 38 şi 49 din 2012 privind aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a  

tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 

medicamente pentru pentru familiile din care cel putin un membru este 

pensionar, persoanele singure pensionare şi persoanele cu handicap din 

municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman 

8. Raportul de activitate pe anul 2012 al Primarului Municipiului Roman.  
 

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

mandat de consilier (d-na Cătălina-Elena Pălăncianu) – 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. Mihai Armanu) – 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. 

Domnul Mihai Armanu depune jurământul. 
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La punctul 3) 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 

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 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. 
 

 Punctul 4) de pe pe ordinea de zi – aprobarea modificării anexei la 

H.C.L. nr. 78/2010 şi aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor 

terenuri destinate construirii de locuinţe – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării parţiale a 

anexelor la H.C.L. nr. 38 şi 49 din 2012 privind aprobarea cererilor şi 

repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – avizul comisiei pentru 

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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare a  tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 

medicamente pentru pentru familiile din care cel putin un membru este 

pensionar, persoanele singure pensionare şi persoanele cu handicap din 

municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Vasile Mocanu declară că acum trei şedinţe a avut o 

interpelare cu privire la această initiaţivă care a funcţionat ca urmare a unui 

proiect initiat de către U.S.L. referitor la acordarea acestor tichete sociale 
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persoanelor care erau îndreptăţite, respectiv a celor care aveau un venit de până 

la 750 ron şi care funcţiona într-un anumit cadru. “Am întrebat atunci dacă 

exista posibilitatea şi dacă se va menţine acest proiect în vigoare luând în calcul 

posibilitatea înscrierii în bugetul de pe 2013 a sumei necesare, deoarece din 

suma prevăzută în bugetul pe 2012 s-a cheltuit doar un procent de doar 61%. 

Dacă ar fi funcţionat în termenii în care el a fost iniţiat, sigur că mă gândesc că 

ar fi existat posibilitatea chiar să fie majorată această suma şi nu să se acorde 

doar la Paşte şi la Crăciun, aş merge pe ideea să se acorde în continuare aşa cum 

a fost în proiectul iniţial adică lunar, iar cuantumul să fie stabilit la un anume 

nivel. Atunci s-a garantat că avem această posibilitate să înscriem într-un 

capitol, într-un articol bugetar, suma prevazută pentru ca acel proiect să 

funcţioneze în termenii în care a fost aprobat. Întreb de ce a mai fost necesar să 

se iniţieze un alt proiect de hotărâre referitor la acest lucru, când deja funcţiona 

un proiect de acest gen ?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că săptămâna trecută s-au 

primit cotele defalcate din TVA şi banii de la Consiliul judeţen. “Sumele sunt 

diminuate cu 60% faţă de cât au fost anul trecut. O să vedeţi că pentru partea de 

investiţii a municipiului Roman, banii pentru anul acesta sunt ceva peste 50 de 

miliarde de lei vechi, iar banii pentru asistenţă socială, indiferent că sunt din 

surse proprii sau din cote de echilibrare, sunt ceva peste 60 miliarde de lei. Deci 

pentru un municipiu ca Romanul peste 60 de miliarde de lei se duc în asistenţa 

socială, deci cred că e un efort major făcut de bugetul local pentru a susţine 

problemele sociale din municipiul Roman. Eu zic că va fi importantă şi această 

componentă, dar nu putem neglija nici componenta de dezvoltare pentru care 

suma este puţin peste 50 miliarde de lei faţă de 100 de miliarde cât a fost anul 

trecut în dezvoltarea municipiului. Am zis câte un pic peste tot. Să încercăm să 

ducem acest an care se anunţă foarte, foarte greu. Aţi văzut şi declaratiile unor 

mari oameni politicieni care au spus că situaţia economică este la limita 

dezastrului. Să încercăm să asigurăm o funcţionare şi să putem merge mai 

departe, să trecem anul 2013 care se pare ca va fi cel mai greu din întreaga criză 

din 2010 până în prezent.”  

Dl. consilier Vasile Mocanu doreşte să ştie dacă s-a facut un calcul 

comparativ, cât s-a cheltuit anul trecut şi cât s-ar acorda, în condiţiile noului 

proiect pentru 2013. “Cu cât este afectat bugetul în 2013 dacă ar continua 

proiectul vechi şi ce economie se face dacă l-am aproba pe cel nou ?” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că s-ar face o economie de 

circa 3-4 miliarde. 

D-na consilier Iulia Havrici-Tomşa propune două amendamente: 

- în anexă la I. GRUPUL ŢINTĂ valoarea tichetului să fie de 40 de lei şi 

nu de 70 lei; 

- în anexă la II. PROCEDURA DE LUCRU PRIVIND DISTRIBUIREA 

TICHETELOR SOCIALE, REPREZENTÂND SPRIJIN 

MATERIAL CONSTÂND ÎN TICHETE SOCIALE ÎN VALOARE 

DE 70 DE LEI, ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII DE ALIMENTE 

DE BAZĂ ŞI MEDICAMENTE PENTRU PERSOANELE  DIN 
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MUNICIPIUL ROMAN, CE CUMULEAZĂ VENITURI CE NU 

DEPASESC 750 LEI/LUNĂ/MEMBRU DE FAMILIE tichetele 

sociale să se acorde lunar şi nu doar cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi 

Crăciun (de două ori pe an). 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, în forma iniţială, fost 

aprobat cu 13 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă” (d-na L. N. Chiriac, d-ra 

L. N. Patraşcu, d-na I. Havrici Tomşa, dl. P. Gîndulescu, dl. V. B. Savin, dl. V. 

Mocanu  şi dl. M. D. Lichiardopol).  
 

La punctul 8) de pe ordinea de zi dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu 

prezintă Raportul de activitate pe anul 2012.  

 
 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 


