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PROCES – VERBAL 
 

 

 

Încheiat astăzi, 14.05.2013, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 929/09.05.2013. 

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 Gabriel 

Andrici. 
 

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 08.04.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

- Se retrage de pe ordinea de zi, de către iniţiator, Anexa nr. 2 de la 

punctul 8 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi 

închirierii unor terenuri pentru construcţii”; 
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- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 18 – „Proiect de hotărâre 

privind aprobarea extinderii unei reţele de alimentare cu energie 

electrică”; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul ”Diverse” (la propunerea d-

lui consilier Mihai-Danuţ Lichiardopol), 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 40 din 28.03.2013 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în 

vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente pentru 

familiile din care cel puţin un membru este pensionar, persoanele 

singure pensionare şi persoanele cu handicap din municipiul Roman – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 44/08.04.2013 

pentru 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; 

3. Proiect de hotărâre privind casarea unor autovehicule aparţinând 

Municipiului Roman şi achiziţionarea unora noi prin Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor schimburi de 

terenuri – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor 

terenuri pentru construcţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu 

– Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de concesionare a 

terenurilor de pe Artera Roman Vest – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „ANEXEI nr. 14 – Islazul 

comunal al municipiului Roman” – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 



Page 3 of 10 

 

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

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

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

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului 

constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA NEAMŢ” – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie 

bugetară pe anul 2012 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de “Cetăţean de 

Onoare” al municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

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

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii unei reţele de 

alimentare cu energie electrică – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

19. Diverse – la propunerea d-lui consilier Mihai-Danuţ Lichiardopol.  
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 40 din 

28.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în 

vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente pentru familiile din 

care cel puţin 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.  

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

unanimitate de voturi. 
 

 Punctul 2) de pe pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 44/08.04.2013 

pentru 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.  

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – casarea unor autovehicule aparţinând 

Municipiului Roman şi achiziţionarea unora noi prin Programul de stimulare a 
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înnoirii Parcului auto naţional – 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 – trecerea unui imobil din domeniul 

public în domeniul privat al municipiului – avizul comisiei pentru urbanism şi 

amenajarea teritoriului a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Vasile Mocanu declară că nu vrea să-şi încalce cuvântul dat 

când a votat data trecută. „Atunci motivaţia a fost existenţa unui pericol. Este o 

treabă foarte bună că se dezmembrează şi se rezolvă nişte lucruri. Nu am nimic 

împotrivă. Vreau să-mi menţin poziţia şi să mă fac înţeles. Am prevăzut chestia 

asta şi am zis că se va ajunge la asta.”  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este şi o magazie foarte 

veche acolo care nu poate fi reparată. Este a Colegiului Naţional Roman Vodă. 

Trebuie să găsim o soluţie şi cu ea deoarece peretele dinspre Est şi peretele 

dinspre stradă e în pericol de prăbuşire. Nu o dărâmăm, ci o consolidăm.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil cu următorul 

amendament: se elimină punctele 15, 16 şi 17, iar punctul 1 (care le conţine 

aceste 3 puncte) va avea următoarul conţinut: 
 

1 PLOPILOR, F. NR. 53583 IV 4700,00 23,84 102,7909 483.117,36 

 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul 

comisiilor de specialitate, a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unor terenuri 

– 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor schimburi 

de terenuri – 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. 
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La punctul 8) de pe pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi 

închirierii unor terenuri pentru construcţii – cele 15 puncte ale Anexei nr. 1 şi 

punctul 1 din Anexa nr. 2 au fost avizate de comisia pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului şi comisia juridică şi votate de către plenul consiliul 

local după cum urmează:  
 

Anexa nr. 1: 
 

 punctul 1 –  Gloriei, 2A/44  – suprafaţa de 4,00 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 2 – Libertăţii, 10/40 – suprafaţa de 20,50 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 3 – Roman Muşat, 42/31 – avizat favorabil cu amendamentul ca 

suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 7 mp (în loc de 47,50 mp) 

- aprobat cu amendamentul comisiilor pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului şi juridică în unanimitate de voturi; 

 punctul 4 – Libertăţii, 3/22 – suprafaţa de 19,50 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 5 – Roman Muşat, 43 parter – suprafaţa de 17,00 mp – avizat 

nefavorabil (este spaţiu verde) - respins întrucât au fost 20 de abţineri; 

 punctul 6 – M. Kogălniceanu, 2/40 – suprafaţa de 27,30 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 7 – Ştefan cel Mare, 6, parter 1 – suprafaţa de 19,00 mp – 

avizat nefavorabil - respins cu 20 de abţineri (amânat pentru şedinţa 

următoare). 

Dl. consilier Vasile Mocanu precizează faptul că a locuit în zona 

respectivă şi că acolo nu mai este loc pentru extindere. „Au blocat totul acolo.  

Eu am mari reticenţe. Aş zice să mai verificăm o dată.  Blocăm şi în partea asta 

? Copii nu mai au loc de nimic. Nu am nimic împotrivă, dar să mai verificăm şi 

să nu mai blocăm locurile.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este de acord să se 

organizeze o comisie care să meargă şi să verifice şi să se discute eventual în 

şedinţa următoare. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei declară că dacă se doreşte un aspect 

unitar pietonalului, va trebui să existe şi geamuri de o anumită culoare şi o 

faţadă de o anumită formă. Acest proiect trebuie să fie unitar de la un capat la 

celălalt. 

 punctul 8 – Cuza Vodă, 1 – suprafaţa de 30,00 mp – avizat nefavorabil. 

Dl. consilier Vasile Mocanu precizează faptul că în Roman sunt suficiente 

spaţii comerciale, multe neînchiriate. “Nu ne jucăm cu spaţiile verzi. Propun ca 

punctele 8 şi 9 să se amâne.” 

Dl. consilier Petrică Căpraru declară că acolo este afacerea unui om care a 

investit şi nu se cade să fie dat afară. 

D-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac propune prezentarea unei schiţe de 

modernizare a acestor spaţii şi retragerea pentru moment a acestor proiecte.  
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară este de acord cu propunerea 

d-nei consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac de a se discuta în şedinţa următoare, în 

urma prezentării schiţei de modernizare. 

 punctul 8 – Cuza Vodă, 1  - respins cu 20 de abţineri (amânat pentru 

şedinţa următoare); 

 punctul 9 – Cuza Vodă, 36 – suprafaţa de 20,00 mp – avizat nefavorabil 

- respins cu 20 de abţineri (amânat pentru şedinţa următoare); 

 punctul 10 – Aleea Revoluţiei, 3 bis – suprafaţa de 20 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 11 – Islazului, f. nr. – suprafaţa de 3 x 2000 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 12 – Plopilor, f. nr. – suprafaţa de 2 x 1283 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 13 – Plopilor, f. nr. – suprafaţa de 1284 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 14 – Bogdan Dragoş, 187 A – suprafaţa de 5 x 450 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 15 – Mihai Eminescu, f. nr. – suprafeţe: 109 mp, 98 mp, 100 

mp, 101 mp şi 103 mp – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi; 
 

Anexa nr. 2: 
 

 punctul 1 – Piaţa Roman Vodă – suprafaţa de 170 mp – retras de pe 

ordinea de zi de către iniţiator; 
 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea preţului de concesionare a 

terenurilor de pe Artera Roman Vest – 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 – aprobarea „ANEXEI nr. 14 – Islazul 

comunal al municipiului Roman” – 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 11) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri – 

avizul comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului  a fost favorabil.  

 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 12) de pe pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unui imobil – 

avizul comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. 

 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 13) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea actului 

constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

NEAMŢ” – 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 14) 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 – 80.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii 

a manifestărilor cultural-artistice, sportive, ştiinţifice precum şi a protocoalelor 

de cooperare  internaţională  cu invitaţi din străinătate organizate cu prilejul 

celei de a patra ediţii a ,,Zilelor municipiului Roman” 2013 – aprobat în 

unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei solicită ca la finalul acestor evenimente 

să se prezinte Consiliului Local un raport detaliat cu privire la cheltuielile 

efectuate. 

Articolul 2 – 5.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de restaurare la 

Biserica ”Sfinţii Voievozi” din Roman – aprobat în unanimitate de voturi. 

Articolul 3 – 5.000 lei Parohiei Romano-Catolice ,,Isus Bunul Păstor” 

din Roman pentru continuarea lucrărilor de modernizare a bisericii – aprobat în 

unanimitate de voturi. 

Articolul 4 – 15.000 de lei din bugetul local Parohiei ”Sf. Vasile cel 

Mare” din Roman pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie ale 

bisericii – aprobat în unanimitate de voturi. 

Articolul 5 – 15.000 lei Bisericii ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 

din Roman în vederea continuării lucrărilor de schimbare a acoperişului bisericii 

parohiale – aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Vasile Mocanu propune alocarea sumei de 5.000 lei şi în 

acest caz, având în vedere faptul că la celelalte solicitări s-a alocat tot atât. 
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează faptul că s-a făcut o 

distincţie între construcţie, cum este vorba în cazul de faţă (se schimbă întreg 

acoperişul, iar la „Vasile cel Mare” de asemenea biserica este în construcţie) şi 

întreţinere. 

Articolul 6 (suplimentar) – 2.775 lei pentru premierea câştigătorilor la 

concursurile şi sesiunea de referate ştiinţifice a Simpozionului Internaţional de 

astronomie şi astrofizică Astronomia şi Educaţia în Mileniul III – ediţia a-III-a 

– aprobat în unanimitate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 
 

 Punctul 15) de pe pe ordinea de zi – aprobarea contului anual de execuţie 

bugetară 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. 
 

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – acordarea unor titluri de “Cetăţean 

de Onoare” al municipiului Roman – 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. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 137 din 

27.11.2012  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013– 

avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie dacă această taxă de divorţ a mai 

fost aprobată şi care era cuantumul ei. 

D-na director Gabriela Pisică precizează faptul că această taxă este  deja 

introdusă, ea având valoarea de 300 lei. „În prezent s-a majorat taxa la 500 lei 

conform legii.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acesta este cuantumul 

minim prevăzut de lege. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ declară că ar dori ca această taxă să fie mult 

mai mare, pentru a descuraja astfel divorţul. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea extinderii unei reţele de 

alimentare cu energie electrică – 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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 Diverse: 
 

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol doreşte să ştie care mai este 

situaţia de la Spitalul Municipal Roman referitoare la concursul pentru asistenţi 

organizat în ianuarie, care s-a anulat. “Deja este perioada de concedii, volumul 

de muncă este enorm şi sunt secţii, compartimente în care activitatea se 

desfăşoară foarte greu. Mă refer la ceea ce cunosc foarte bine, radiologie şi 

imagistică. Sunt zile când lucrăm cu două asistente pe tura de dimineaţă, ceea ce 

este inuman. Nu mai ştiu care este situaţia acestui concurs.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că a discutat despre acest 

concurs. „Din informaţiile primite se pare că bugetul pentru cheltuieli de 

personal a venit diminuat, iar fondul de salarii nu acoperă aproape nici salariile 

angajaţilor existenţi. Cu toate acestea s-a încercat să se facă un minim de 

angajări pe partea de asistenţă medicală, unde desfăşurarea activităţii este 

aproape imposibilă. Am înţeles că totuşi va exista în perioada următoare un 

număr minimal de angajări pentru acoperirea situaţiilor de criză. L-aş ruga totuşi 

pe dl. consilier şi director economic Achiriloaei să spună dacă ceea ce am spus e 

corect. ”  

Dl. consilier Leonard Achiriloaei confirmă cele declarate de către dl. 

primar Laurenţiu-Dan Leoreanu şi precizează că din cauza bugetului diminuat 

alocat pentru salarii în 2013, lunile noiembrie şi decembrie nu au finanţare, 

existând astfel un deficit. “Ştim foarte bine că e nevoie de personal. Numărul 

personalului este subdimensionat. Pentru a putea desfăşura activitatea, în 

Consiliul de Administraţie am luat hotărârea de a acoperi deficitul şi chiar la 

secţia de radiologie şi imagistică medicală va fi angajat un asistent medical. Pe 

lângă 17 angajări pe partea de asistenţi medicali sunt şi angajări de medici 

precum şi un farmacist. Sunt mai multe secţii deficitare: ATI, chirurgie, sau 

cardiologie. Am ţinut cont şi de pensionările care umează să aibă loc în perioada 

imediat următoare astfel încât să putem acoperi aceste salarii.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu doreşte să ştie dacă ieşirile naturale 

din sistem sunt depăşite de intrările care se vor face prin concurs şi dacă va 

exista un echilibru din punct de vedere financiar, nu numeric. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că s-a încercat în primul rând 

din punct de vedere financiar să se realizeze acest echilibru. „Plecări sunt mai 

puţine, dar ţinând cont de faptul că aveau salarii mai mari, de exemplu 

pensionarul avea vechimea mai mare, angajând un debutant avem un salariu mai 

mic şi astfel am putut să echilibrăm cheltuiala. Aspectul financiar e o parte. Noi 

trebuie să reuşim să acoperim activitatea în condiţii cât mai bune.” 

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol întreabă cum ar fi fost finanţate 

salariile celor 30 de asistenţi, dacă acel concurs organizat în ianuarie nu s-ar fi 

anulat. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează faptul că s-ar fi putut 

ajunge la disponibilizări. „A fost totuşi o întâmplare fericită că s-a anulat.” 

Dl. consilier Doru-Mihai Alexandru solicită analizarea programului 

pentru zilele oraşului din data de luni, 20 mai, din cadrul Casei de cultură. 
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Propun ca partea muzicală să se desfăşoare în sala mare şi teatrul în sala mică, 

întrucât e obositor pentru un spectator să reziste în sală de la ora 18
00

 la ora 21
30

. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că piesa de teatru este una cu 

pretenţii, chiar dacă este o comedie, iar în sala mică nu încap mai mult de 100 de 

persoane. “Eu zic că este un spectacol deosebit. Eu personal aş veni să stau la 

toate acţiunile de la cap la coadă. Toate sunt frumoase, deosebite, un spectacol 

grandios şi diversificat, bogat şi cantitativ şi calitativ cum nu s-a mai făcut.”  

 
 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Maricel Benchea declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 
         Preşedinte de şedinţă  

     Consilier local,                 Secretarul municipiului Roman, 

      Ec. Maricel BENCHEA                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


