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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 06.06.2013, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1050/30.05.2013.
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 19 consilieri, lipsind motivat dra. consilier LiviaNicoleta Patraşcu şi dl. consilier Petru Gîndulescu.
Preşedinte de şedinţă este dl. Petrică Capraru care declară deschisă şedinţa
ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl. preşedinte Petrică Capraru supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 14.05.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Petrică Capraru supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 03.06.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări:
- se retrage de pe ordinea de zi punctul 9 - „Proiect de hotărâre privind
modificarea H.C.L. nr. 137 din 27.11.2012 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013”;
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- se retrage de pe ordinea de zi de la punctul 10 - „Proiect de hotărâre
privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcţii” –
punctul 4 din anexă (Ştefan cel Mare 6, parter 1 - 19,00 mp);
- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 13 – „Proiect de hotărâre
privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociaţiei de
Dezvoltare Intrecomunitară „ECONEAMŢ” ”;
- 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 desemnarea agentului de inundaţii la nivelul
unităţii administrativ teritoriale;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor teritoriale din Municipiul Roman;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Măsuri pentru
Implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune
Socială a Cetăţenilor Români de Etnie Romă din Municipiul Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
unor terenuri către E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE în scopul
amplasării definitive a unor echipamente electrice;
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere şi
concesiune;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013,
modificarea listei de investiţii din bugetul local şi a Listei de investiţii
din bugetul centralizat al instituţiilor finanţate integral sau parţial din
fonduri proprii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2013 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din
bugetul local;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 137 din 27.11.2012
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 – retras
de pe ordinea de zi de către iniţiator;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
aparţinând domeniului privat al municipiului Roman;
12.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;
13.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru
aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al
Asociaţiei de Dezvoltare Intrecomunitară „ECONEAMŢ”;
14.Diverse – la propunerea d-lui consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol.
Page 2 of 7

La punctul 1) de pe ordinea de zi – desemnarea agentului de inundaţii la
nivelul unităţii administrativ teritoriale – 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 2) de pe pe ordinea de zi – aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor teritoriale 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.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Local de Măsuri
pentru Implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune Socială
a Cetăţenilor Români de Etnie Romă 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 4) de pe pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a unor terenuri către E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE în scopul
amplasării definitive a unor echipamente electrice – 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 – prelungirea unor contracte de
închiriere şi concesiune – 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 6) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local pe anul
2013, modificarea listei de investiţii din bugetul local şi a Listei de investiţii din
bugetul centralizat al instituţiilor finanţate integral sau parţial din fonduri proprii la
Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost
favorabil atât pentru sumele prevăzute în expunerea de motive (anexele nr. 1, 2 şi
3), cât şi cele prevăzute în expunerea de motive suplimentară (anexa nr. 4).
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu aceeaşi menţiune.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că această expunere
suplimentară a apărut ca urmare a primirii de la Consiliul Judeţean a unor sume
de bani. „Aceşti bani i-am solicitat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean de
vineri. Este vorba de 456 mii lei pentru Spitalul Municipal Roman pentru
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acoperiş la pediatrie, psihiatrie, sală de spălătorie şi montarea lifturilor şi 300
mii lei pentru Biblioteca Municipală Roman pentru continuarea lucrărilor din
acest an, urmând ca până la sfârşitul anului să mai primim o sumă de bani pentru
Bibliotecă în baza principiului de colaborare pe care îl avem cu Consiliul
Judeţean. Banii aceştia venind mai târziu, a trebuit să-i cuprindem în expunerea
suplimentară şi implicit în anexa nr. 4.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman – avizul
comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu solicită conducerii S.C. Municipal
Locato Serv S.A. să prezinte Consiliului local un raport de activitate pe primele
6 luni.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 8) de pe 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.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Punctul 9) – modificarea H.C.L. nr. 137 din 27.11.2012 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 a fost retras de pe ordinea de zi de
către iniţiator.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor
terenuri pentru construcţii – cele 7 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 – Alexandru cel Bun, 6/25 – avizat favorabil cu
amendamentul ca suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 5,50
mp (în loc de 15,00 mp) - aprobat cu amendamentul comisiilor pentru
urbanism şi administrarea teritoriului şi juridică în unanimitate de
voturi;
 punctul 2 – Bd. Roman Muşat, 42/31 – suprafaţa de 9,50 mp – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 punctul 3 – Panaite Donici, f. nr. – suprafaţa de 275,00 mp – avizat
favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 punctul 4 – Ştefan cel Mare 6, parter 1 – suprafaţa de 19,00 mp – a fost
retras de pe ordinea de zi de către iniţiator;
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că membrii comisiei
pentru urbanism şi administrarea teritoriului au fost pe teren, la acea adresă.
„Întrucât în zonă se mai fac construcţii, s-a hotărât să se mai aştepte, pentru ca
propunerea să fie şi în funcţie de acele construcţii.”
 punctul 5 – Cuza Vodă, 7/15 – avizat favorabil cu amendamentul ca
suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 16,36 mp (în loc de 22,70
mp) - aprobat cu amendamentul comisiilor pentru urbanism şi
administrarea teritoriului şi juridică în unanimitate de voturi;
Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu precizează că este vorba doar de
extindere din faţă. „Extinderea din spate nu se justifică.”
 punctul 6 – Cuza Vodă, 1 – suprafaţa de 30,00 mp – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi;
Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu şi prezintă plenului propunerile de
amenajare conform solicitării din şedinţa trecută.
Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie, având în vedere că pe locaţia
respectivă există deja o contrucţie care nu este modernizată, cum i se poate
garanta celui care face medernizarea că va rămâne el acolo. „Este obligatoriu să
se scoată la licitaţie ?”
D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe precizează faptul că acea persoană are
drept de preemţiune numai la preţ egal. „Dacă cineva vine cu un preţ mai mare,
în cadrul concurenţei libere, poate să ia spaţiul.”
 punctul 7 – Cuza Vodă, 36 – suprafaţa de 20,00 mp – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu prezintă plenului propunerea de
amenajare precizând că este vorba despre chioşcul de lângă Şcoala nr. 5.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 11) 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.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 12) de pe 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.
La punctul 13) de pe ordinea de zi – acordarea unui mandat special
pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociaţiei
de Dezvoltare Intrecomunitară „ECONEAMŢ” – avizul comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism 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.
Diverse:
Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol solicită analizarea problemei cu
care se confruntă angajaţii laboratorului de radiologie şi imagistică din cadrul
Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi anume faptul că nu este dotat cu
toaletă. ”Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală este locul cu traficul
cel mai intens din spital. Deservim toate secţiile. În cadrul modernizărilor, la noi
nu s-a făcut nicio investiţie, personalul a stat 6 luni fără grup sanitar, iar acum cu
multe intervenţii s-a improvizat un scaun pentru toaletă. Noi avem foarte multe
investigaţii (endoscopii, irigografii), bolnavi cu tot felul de afecţiuni care
folosesc toaleta noastră şi nu este logic, nu este igienic. Toaleta personalului
trebuie să fie separat de toaleta bolnavilor. Nu avem toaletă pentru bolnavi, a
fost pur şi simplu desfiinţată. Este o problemă sanitară, se pot produce infecţii
grave. Nu vrem lux ca pe la alte secţii, dar măcar un minim. Măcar aceste
grupuri sanitare să fie funcţionale.”
Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că o parte din lucrări s-au
făcut anul trecut. „Ele au fost atribuite prin licitaţii în sistem electronic de
achiziţii publice. Ca şi secţia radiologie a spitalului nou, mai sunt şi alte secţii cu
toalete dezastruoase cum ar fi secţia ORL sau alte secţii externe cum ar fi
psihiatria, pediatria. Grupurile sanitare de la secţia radiologie fac parte dintr-un
proiect întocmit chiar de anul trecut, în care conform normelor de calitate
trebuie prevăzute toalete pentru persoanele cu handicap. Ele nu pot fi făcute
până nu se scoate la licitaţie toată lucrarea. Finalizăm partea de ambulatoriu care
e începută de anul trecut. Am finalizat şi celelalte lucrări începute. Vrem ca
odată cu lifturile să terminăm holul principal. Demarăm aceste proceduri pentru
a nu pierde banii pe care i-am primit de la Consiliul Judeţean.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu doreşte să ştie care ar fi durata de
timp în care ar putea fi scoasă lucrarea la licitaţie.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că în perioada imediat
următoare, respectiv 2-3 luni.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează faptul că este vorba de o
problemă care trebuie să se rezolve. “Rugămintea mea este, vă rog şi pe dvs.
domnule viceprimar, să discutaţi în consiliul de administraţie, să susţineţi
grăbirea procedurilor ca o urgenţă vis-a-vis de o necesitate.”
Dl. consilier Leonard Achiriloaei declară că a fost o greşeală tehnică
cuprinderea acestor grupuri sanitare în proiectul respectiv.
Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol precizează faptul că această
situaţie se perpetuează de doi ani.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu propune, dacă nu a fost licitat deja
întreg proiectul, să se încerce scoaterea acestei lucrări din proiect pentru a se
realiza separat. “Proiectul mare să meargă în continuare pe drumul lui, iar
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toaletele să se facă prin lucrări separate de întreţinere. Dacă se va merge pe
proiectul ăla mare şi eu pot spune că e de durată.”
Dl. consilier Doru-Mihai Alexandru, referitor la activitatea din cadrul
SPCLEP Roman, doreşte să ştie dacă este normal ca un cetăţean să vină de la
ora două noaptea şi să stea la rând pâna la ora 8 dimineaţa. „Vine lume de la ţară
de seara, întrucât nu mai au alte curse.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează faptul că se extrag până la
100 de bonuri pe zi, însă oamenii au fost învăţaţi să facă liste iar cei din spate să
intre primii. „Aceste bonuri trebuiesc procesate. Joi se dau 50 de bonuri, luni şi
miercuri se dau câte 100. Capacitatea de procesare este de 100 de oameni pe zi.
Am făcut demersuri, am solicitat ajutor, nu s-au deblocat posturile, iar cu aceşti
oameni atât se poate face.”
Dna. consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac doreşte să ştie dacă nu s-ar putea ca
cei din satele de lângă Roman să se adreseze direct la comune pentru solicitarea
actelor de identitate.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că serviciul de la Roman
deserveşte aproximativ 200 de mii de oameni şi ar trebui să aibă 28 de angajaţi.
“În momentul actual sunt doar 11. Eu am discutat şi cu d-na primar de la
Săbăoani - Valerica Dascălu, care a reuşit să înfiinţeze un punct de buletine
acolo. Partea proastă e că satele şi comunele din jur: Cordun, Tămăşeni,
Adjudeni, nu vor să meargă acolo, ci vor să vină tot la Roman motivând că ei
mai au treabă prin târg şi de aceea vin la Roman. Dacă acest punct ar debloca
măcar 25-30 de mii de cetăţeni, tot ar fi bine.”
Dl. consilier Gabriel Andrici declară referitor la recepţia lifturilor de la
Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, că aceasta nu trebuie făcută întrucât
liftierii nu pot face comenzi pe ascensorul de bolnavi.
Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează faptul că recepţia nu a fost
făcută, iar această problemă s-a rezolvat printr-o resetare. „Lifturile au fost
setate să meargă fără însoţitor, însă pentru lifturile de urgenţe acele setări s-au
făcut pentru a fi comandate din interior de către liftier, iar urgenţa să fie dirijată
acolo unde trebuie.”
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Petrică Capraru declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier local,
Petrică CAPRARU

Secretarul municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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