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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 08.04.2013, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 771/02.04.2013.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1200.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 20 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Leonard
Achiriloaei.
Preşedinte de şedinţă este dl. Maricel Benchea care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl. preşedinte Maricel Benchea supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 28.03.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi cu mentiunea de a se suplimenta
ordinea de zi cu punctul Diverse, aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi,
după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la
H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

învăţământ din Municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan
Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
aparţinînd domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator domnul
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului
local pe anul 2012 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu –
Primarul Municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat pe anul
2013 a listelor de investiţii din bugetul local, bugetul instituţiilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi din
bugetul centralizat al împrumutului intern – iniţiator domnul
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul
Municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat
între Municipiul Roman şi Grupul de Iniţiativă „Divano Romano” –
iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului
Roman;
Diverse – la propunerea d-lui consilier Mihai-Danuţ Lichiardopol.

La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea anexei la
H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul
Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a
fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Domnul consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol propune, întrucât este de
profesie medic, să fie desemnat ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul
de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare „Moldova”, iar domnul VasileBogdan Savin să fie desemnat, în locul domniei sale, ca reprezentant al
Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Şcolii de Artă „Sergiu
Celibidache”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea d-lui
consilier M. D. Lichiardopol, a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Punctul 2) de pe pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparţinînd domeniului privat al municipiului Roman – avizul
comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Domnul consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol solicită clarificări cu privire
la terenurile din Anton Pann. „Pot fi cumpărate sau se prelungeşte concesiunea ?
Pe terenurile din Anton Pann, nr. 16 - 22 sunt prevăzute 18 garaje pe latura
unităţii militare. Acolo concesiunea expiră acum în iunie. Am şi eu garaj acolo
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şi nu ştiu cum se va proceda. Pot fi cumpărate sau se prelungeşte concesiunea ?
Oamenii mă întreabă dacă se depun cereri.”
Domnul primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează faptul că acele
terenuri nu se cumpără, însă se va prelungi concesiunea cu jumătate din perioada
pentru care au fost concesionate. „Se poate prelungi cu 7 ani şi jumătate, iar apoi
se va relua procedura, respectiv se vor scoate din nou la licitaţie.”
D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe precizează că sunt cereri tip la Biroul
Unic. „Se completează, se ataşează contractul şi se depun. Prelungirea se face
prin act adiţional, dar numai jumătate din perioada iniţială.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – utilizarea excedentului anual al
bugetului local pe anul 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 în
unanimitate de voturi.
Punctul 4) de pe pe ordinea de zi – aprobarea bugetului consolidat pe
anul 2013 a listelor de investiţii din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi din bugetul centralizat al
împrumutului intern – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Vasile Mocanu propune ca de la spaţii verzi să se transfere o
sumă către modernizarea ştrandului. „Mă gândesc că acolo e o lucrare destul de
mare şi având în vedere şi similitudinea lucrărilor, poate am putea cumva să le
legăm, mai ales că aceste articolele fac parte din acelaşi capitol, respectiv Cultură, recreere şi sport.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară este de acord cu propunerea
d-lui consilier Vasile Mocanu şi propune ca în prima jumătate a anului să se
urmarească care vor fi costurile, iar apoi la rectificarea bugetului local să se
suprafinanţeze în vederea terminării lucrărilor.
Dl. consilier Vasile Mocanu sesizează faptul că la secţiunea resurse
atrase este menţionat creditul aprobat anul trecut. „În structura creditului erau
prevăzute două destinaţii: una era co-finanţare proiecte şi a doua era pentru
reabilitarea izolaţiilor termice la blocuri, parcă 2 milioane de euro. Nu văd în
nici într-o listă de investiţii finanţate prin fond de dezvoltare sau prin alte surse
să mai fie trecut din acest credit care nu s-a tras in totalitate. E prevăzut cumva
ca din tragerile care urmează să se aibă în vedere şi acest obiectiv?”.
Dl. director economic Mihai Plaii precizează că este vorba de hotărârea
nr. 86/2011 în care au fost prinse şi acele izolaţii termice la blocuri. „Având
probleme la tragerea creditului, întrucât nu erau demarate pe plan local aceste
proiecte, pentru a nu pierde valoarea creditului, s-a modificat lista de investiţii
prin hotărârea nr. 1/2012 prin care s-au suplimentat sumele pentru proiectele
europene. Problema cu izolarea termică urmează să o reaprobăm în condiţiile în
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care ne vin înapoi tranşele din proiectele europene. În momentul în care am
terminat de tras creditul şi ne vin tranşe pe proiecte europene, nu îi vom utiliza
în altă parte decât tot pentru proiecte europene. Până atunci noi demăram toată
procedura pentru a putea accesa aceste programe de izolare termică.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi
tineret a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. preşedinte Maricel Benchea propune ca acest proiect de hotărâre să se
voteze pe articole. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Articolul 1 – 2.500 lei pentru premierea câştigătorilor şi materialele de
birotică necesare bunei desfăşurări a Concursului Interjudeţean de Matematică α
şi Ω – ediţia a XII-a, din perioada 26 – 28 aprilie 2013 – aprobat în unanimitate
de voturi.
Articolul 2 – 2.500 lei pentru desfăşurarea în bune condiţii a Festivalui
Naţional de muzică pentru copii şi adolescenţi ,,LUCKY KIDS” ediţia a II-a –
2013 organizat de S.C. LUCKY DANCE CLUB S.R.L. Roman – aprobat în
unanimitate de voturi.
Articolul 3 – 2.000 lei pentru alocarea unui sprijin financiar Societăţii
Culturale ”Roman Muşat” din Roman pentru editarea volumului „Din istoria
oraşului Roman: 621 de ani de la prima atestare documentară” – aprobat în
unanimitate de voturi.
Articolul 4 – 2.500 lei pentru muzeografii dr. Otilia Mircea şi dr. George
Dan Hânceanu pentru editarea catalogului de expoziţie: Descoperiri arheologice
din târgul medieval al Romanului (Punctul la Bibliotecă) – aprobat în
unanimitate de voturi.
Articolul 5 – 2.000 lei pentru alocarea unui sprijin financiar Cercului
rebusist ”Edip-Mihai Creţu” Roman pentru premierea câştigătorilor celei de a
II-a ediţii a Memorialului rebusist ”Mihai Creţu” şi pentru publicarea celei de
doua ediţii a volumului „Mihai” de Nelu Dumbravă şi a volumului ”Rondelurile
rebusiştilor” al aceluiaşi autor – aprobat în unanimitate de voturi.
Articolul 6 – 2.500 lei pentru alocarea unui sprijin financiar
Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi Asociaţiei Profesorilor de Chimie din
judeţul Neamţ - ”AS CHIM” pentru sprijinirea proiectului Olimpiadei Naţionale
de Chimie ediţia a 47–a, ce se desfăşoară în perioada 31 martie – 6 aprilie 2013
– aprobat în unanimitate de voturi.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de parteneriat
încheiat între Municipiul Roman şi Grupul de Iniţiativă „Divano Romano” –
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avizul comisiei pentru 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.
Diverse:
Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol declară că operaţiunea de toaletare
a arborilor i se pare mult exagerată. „Înţeleg o toaletare, o coafare a coroanei
arborilor, dar aici s-a făcut o defrişare din punctul meu de vedere. Avem nevoie
de spaţii verzi ori noi îi tăiem.”
Dl. director Dan Felician Ioniţă precizează că această operaţiune de
toaletare nu este o obişnuinţă la noi în Roman, însă în alte localităţi se practică.
„Unu se protejeze tot ce înseamnă utilităţi - energie electrică şi doi se protejează
proprietăţile - autoturisme, imobile, etc. Din punct de vedere al respectării
regulilor de toaletare ne-am consultat şi cu specialişti din domeniul silvic. Am
văzut şi experienţa altor oraşe. Nu vă ascund că şi internetul este o sursă de
informare. Chiar în municipiul Roman, pe aleea centrală din Parcul Municipal,
s-a făcut acum trei ani o probă în acest sens, respectiv o astfel de toaletare. Cât
priveşte balanţa dintre ceea ce defrişăm şi ceea ce plantăm, este un raport de cel
puţin 1 la 4 în fiecare an. Săptămâna trecută s-au plantat 700 de tei în municipiul
Roman.”
Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol afirmă că este din Braşov, iar
acolo nu s-a procedat aşa.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că acolo toaletarea s-a făcut în
fiecare an. „La noi nu s-a făcut de 20 de ani, copacii ajungând într-o stare
aproape sălbatică. Acum am oprit toaletările pentru că este corect să ţinem cont
şi de părerea dvs., a cetăţenilor. Vom vedea ce se va întâmpla pe bulevardul
Republicii. Trebuia să fie până la Abator, însă am oprit la intersecţia cu strada
Tineretului. Până acum am plantat circa 700 de tei şi 4000 de salcâmi. Toţi
aceşti arbori i-am obţinut prin donaţie, deci fără costuri, prin relaţiile de
prietenie care le avem cu Direcţia Silvică. Mai avem 800 de mesteceni pe care
urmează să-i plantăm în următoarele două săptămâni. Este adevarat că greu poţi
să ajungi cu arborele la o situaţie de ambient plăcut. Am făcut un experiment pe
Smirodava şi a dat reuşită. Am făcut un experiment în Parcul Municipal şi a dat
reuşită. Noi nu spunem în doi-trei ani, sperăm chiar ca la sfârşitul verii să vedem
un rezultat şi primăvara următoare va fi edificatoare. În funcţie de acest lucru
vom proceda în consecinţă.”
Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol felicită Poliţia Locală pentru
sârguinţa cu care amendează pe cei care parchează în locuri interzise. „De regulă
aceasta se manifestă mai mult în zona centrală. La intrarea în Anton Pann
dinspre b-dul Republicii unde este şi o mică piaţetă, vis-a-vis de Restaurant
Bradul, sunt două sau trei semne de oprire interzisă. Acolo se produc ambuteiaje
tocmai pentru că nu se respectă aceste semne. Pe partea dinspre Bradul se
parchează legal, însă se obturează trecerea”.
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că va ţine cont de sesizarea
domnului consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol.
Dl. consilier Petru Gîndulescu declară că în cadrul audienţelor ţinute de
către P.S.D. o serie de cetăţeni au prezentat o situaţie dramatică pe care o au în
familie. „Este vorba de cei care au deja 30-35 ani sau cei care au 55 ani şi care
nu au vârsta de pensionare şi nu au posibilitatea să-şi procure cele necesare,
respectiv reţete, alimente, etc. Nu va putea primăria să-i ajute pe toţi să-şi
găsească un loc de muncă, dar ... ”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că şi la audinţele
organizate de Primărie au fost astfel de cetăţeni. „Pe circa o treime din ei am
reuşit să-i plasăm la locuri de muncă. Chiar aş vrea să mulţumesc unor domni
consilieri din această sală şi aş da exemplu pe dl. consilier Căpraru, pe dl.
consilier Dan Petrea şi pe dl. consilier Ouatu. Şi eu am recomandat o persoană
domnului Căpraru. O persoană care într-un an de zile a avut 4 locuri de muncă.
Eu personal am vrut să mă interesez pentru că persoana aceea a venit la mine de
cel putin 4 ori în audienţă. Am luat-o pe fir să văd ce se întamplă. Mi s-a spus că
nu e serioasă, nu vine la program, ba mai mult a mai fost prinsă furând. O
primărie în general se ocupă de managementul şi administrarea domeniului
public şi privat al municipalităţii. Ceea ce facem şi ne străduim să facem este
bonus şi din fericire datorită relaţiilor bune pe care le avem cu instituţiile publice
şi cu mediul privat am reuşit să rezolvăm multe din probleme. Din păcate vreau
să vă spun că am primit şi multe observaţii de la cei care i-au angajat. Acolo
unde cazurile într-adevăr se justifică şi sunt probleme, săptămânal, în baza unei
anchete sociale, prin dispoziţie de primar acordăm între 30-35 de ajutoare de
urgenţă pentru cazuri speciale, cazuri disperate de boală, o reţetă, un copil care e
internat în spital, etc. În momentul în care dvs. sesizaţi astfel de cazuri, noi
suntem disponibili să le luăm în calcul, să realizăm o anchetă socială, să le
analizăm şi acolo unde se confirmă, să sprijinim.”
Dl. consilier Petru Gîndulescu întreabă dacă poate transmite oamenilor că
li se va realiza o anchetă socială.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează faptul că este nevoie de o
listă cu acele persoane. „Acestea vor trebui să se înscrie în evidenţa Direcţiei de
Asistenţă Socială. Pe baza documentelor depuse li se va face o anchetă socială şi
unde se constată astfel de cazuri, li se va întinde o mână de ajutor.”

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Maricel Benchea declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier local,
Ec. Maricel BENCHEA

Secretarul municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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