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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 20.09.2013, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1520/13.09.2013. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 10
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Petru Farcaşi 

şi dl. consilier Andrei Fron. 
 

Preşedinte de şedinţă este d-na Lenuţa-Nuşa Chiriac care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

D-na preşedinte Lenuţa-Nuşa Chiriac supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 19.07.2013, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

D-na preşedinte Lenuţa-Nuşa Chiriac supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 06.08.2013, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

- punctul 2 de pe ordinea de zi – „Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2013 și a listelor de investiții din 

bugetul local” se suplimentează cu anexele nr. 7 şi 8; 
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- la punctul 6 de pe ordinea de zi – „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea  concesionării  unor terenuri pentru  construcţii” se 

completează anexa cu punctul 5
1
; 

- la punctul 10 de pe ordinea de zi – „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Roman” se completează anexa nr. 1 cu punctele 

18, 19, 20 şi 21; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 19 – „Proiect de hotărâre 

privind modificarea H.C.L. nr. 77 din 30.07.2011 pentru aprobarea 

sustenabilităţii financiare pentru proiectul „Şcoală după şcoală – 

primul pas spre succesul şcolar şi profesional””; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 20 – „Proiect de hotărâre 

privind completarea H.C.L. nr. 58 din 14.05.2013”; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 21 – „Proiect de hotărâre 

privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ””; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 22 – „Proiect de hotărâre 

privind înscrierea municipiului Roman în campania promovată de 

Organizația Națiunilor Unite, prin Secretariatul Strategiei 

Internaționale pentru Reducerea Dezastrelor : Să facem orașele 

rezistente: Orașul meu se pregătește !”; 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea 

din funcţiune şi casarea bunurilor de retur din Staţia de epurare Roman 

– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 și a 

listelor de investiții din bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2012 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; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. 

pentru anul 2013, în vederea repartizării  locuinţelor construite în 

Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor 

şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei autogări – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării  unor terenuri 

pentru  construcţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 128 şi 131 din 31.10.2012 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a punţii 

pietonale Cotu Vameş – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 91/06.07.2011 

pentru aprobarea depunerii proiectului „Servicii moderne pentru medici 

și pacienți” și a cheltuielilor legate de proiect – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor sume între obiectivele de 

investiții ce se finanțează din împrumutul contractat conform H.C.L. nr. 

1 din 09.01.2012 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

superficie – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 31/2013 privind 

aprobarea încheierii unui contract de superficie – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului de  

Poliţie Judeţean Neamţ a unui imobil – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 77 din 30.07.2011 

pentru aprobarea sustenabilităţii financiare pentru proiectul „Şcoală 

după şcoală – primul pas spre succesul şcolar şi profesional” – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

20. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 58 din 14.05.2013 – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului 

constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
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”AQUA NEAMŢ” – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

22. Proiect de hotărâre privind înscrierea municipiului Roman în campania 

promovată de Organizația Națiunilor Unite, prin Secretariatul Strategiei 

Internaționale pentru Reducerea Dezastrelor : Să facem orașele 

rezistente: Orașul meu se pregătește ! – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – trecerea din domeniul public al 

Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din 

funcţiune şi casarea bunurilor de retur din Staţia de epurare 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 2) de pe pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local pe anul 

2013 și a listelor de investiții din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-

finanţe a fost favorabil atât pentru proiectul iniţial, cât şi pentru anexa nr. 7 şi 

anexa nr. 8. 

Comisia a avizat favorabil şi anexa nr. 1A (la Cap 51.02.01.03 se 

transferară suma de 45 mii lei de la Titlu 10 „Cheltuieli de personal” la Titlu 20 

„Cheltuieli materiale”).  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil atât pentru proiectul iniţial, cât şi 

pentru anexele nr. 1A, 7 şi 8.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – forma iniţială împreună 

cu anexele nr. 1A, 7 şi 8 – a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 79/2012 

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. 
 

 Punctul 4) de pe pe ordinea de zi – aprobarea listei finale de priorităţi 

A.N.L. pentru anul 2013, în vederea repartizării  locuinţelor construite în Roman 

de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de 

tineri în vârstă de până la 35 de ani – 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 înfiinţării unei autogări – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil, cu 
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menţiunea că denumirea corectă a societăţii este „PRISTYL” şi nu „PRYSTIL” 

cum este prevăzut în articolul 1. 

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 concesionării unor terenuri 

pentru construcţii – cele 12 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 – str. Cuza Vodă, 10/65 – suprafaţa de 14,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 2 – str. Cuza Vodă, 9/29 – suprafaţa de 4,50 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 3 – str. Miron Costin, 5/40 – suprafaţa de 11,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 4 – str. Miron Costin, 5/39 – suprafaţa de 10,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 5 – str. Smirodava, 18B/3 – suprafaţa de 4,50 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul (5
1
) 6 – str. Alexandru cel Bun, 7/96 – suprafaţa de 5,00 mp – 

avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 

 punctul (6) 7 – str. M. Kogălniceanu, 2/40 – suprafaţa de 29,00 mp – 

avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul (7) 8 – str. Fabricii,  4 – suprafaţa de 1341,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 

 punctul (8) 9 – str. Nordului, 3 – suprafaţa de 1055,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 

 punctul (9) 10 – str. Nordului, 3 – suprafaţa de 919 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 

 punctul (10) 11 – str. Islazului, f. nr. – suprafaţa de 2 x 2000,00  mp – 

avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 

 punctul (11) 12 – str. Victor Hugo, 5 – suprafaţa de 15 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 7) 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 8) de pe pe ordinea de zi – aprobarea unui schimb de terenuri 

– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului 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. 
 

Punctul 9) de pe pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 128 şi 131 din 31.10.2012 – 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil atât pentru 

forma iniţială, cât şi pentru cele 4 suprafeţe suplimentare (punctele 18, 19, 20 şi 

21 din anexă). 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil atât pentru forma iniţială, cât şi 

pentru cele 4 suprafeţe suplimentare (punctele 18, 19, 20 şi 21 din anexă). 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – forma iniţială împreună 

cu punctele suplimentare 18, 19, 20 şi 21 – a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea componenţei unor 

comisii – 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 12) de pe pe ordinea de zi – aprobarea preluării în 

administrare a punţii pietonale Cotu Vameş – 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 13) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

91/06.07.2011 pentru aprobarea depunerii proiectului „Servicii moderne pentru 

medici și pacienți” și a cheltuielilor legate de proiect – 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 14) de pe ordinea de zi – redistribuirea unor sume între 

obiectivele de investiții ce se finanțează din împrumutul contractat conform 

H.C.L. nr. 1 din 09.01.2012 – 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 15) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui contract de 

superficie – 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 16) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 31/2013 

privind aprobarea încheierii unui contract de superficie – 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 efectuării unor cheltuieli 

din bugetul local – cele 5 sume au fost avizate de comisia pentru buget-finanţe, 

comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi comisia juridică şi 

votate de către plenul consiliul local după cum urmează: 
 

 articolul 1 – 2.500 lei către Uniunea Generală a Pensionarilor din 

România – filiala Roman pentru organizarea și desfășurarea în bune 

condiții a activităților organizate cu ocazia Zilei Internaționale a 

Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie 2013 – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 

 articolul 2 – 10.000 lei pentru  executarea lucrărilor ce se impun la 

Biserica ”Sfântul Nicolae” din Roman din str. Bradului, nr. 2, jud. Neamț 

– avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 articolul 3 – 15.000 lei către Parohia Romano-Catolică ,,Inima 

Neprihănită a Mariei” din Roman, str.  Bogdan Dragoș, nr. 99  pentru 

lucrările de renovare a casei parohiale a bisericii – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie care este cuantumul sumei 

solicitate de către Parohia Romano-Catolică ,,Inima Neprihănită a Mariei” din 

Roman, precum şi cel al sumei solicitate de către Parohia Bisericii ,,Sfântul 

Gheorghe” din Roman. 

Dl primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că sumele solicitate sunt 

foarte mari. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ propune ca la cele două parohii să se 

suplimenteze sumele alocate cu câte 5.000 lei. 

Dl primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că deocamdată aceste sunt 

sumele cu care pot fi ajutate aceste parohii. „Le vom mai da un ajutor şi în anul 

2014.” 

 articolul 4 – 200.000 lei către Clubul H.C.M. Roman în vederea 

susținerii și continuării activităţii sportive – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 
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 articolul 5 – 15.000 lei către Parohia Bisericii ,,Sfântul Gheorghe” din 

Roman, str. Soldat Porojan, nr. 7 - 8 – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 18) de pe ordinea de zi – darea în folosinţă gratuită 

Inspectoratului de  Poliţie Judeţean Neamţ a unui imobil – avizul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că a discutat cu conducerea 

Poliţiei Judeţene să se elibereze la Roman cazierele judiciare, aşa cum se 

eliberează cărţile de identitate sau paşapoartele. „Mai avem un demers pentru a 

se elibera la Roman şi cărţile de identitate şi certificatele de înmatriculare ale 

autovehiculelor.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 19) de pe ordinea de zi (suplimentar 1) – modificarea H.C.L. 

nr. 77 din 30.07.2011 pentru aprobarea sustenabilităţii financiare pentru 

proiectul „Şcoală după şcoală – primul pas spre succesul şcolar şi profesional” – 

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 20) de pe ordinea de zi (suplimentar 2) – completarea H.C.L. 

nr. 58 din 14.05.2013 – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest proiect a fost 

aprobat acum patru luni. „S-a mers la notar, iar acesta a solicitat ca în hotărâre 

să fie prevăzută şi cota indiviză, întrucât acest imobil este la parterul unui bloc.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 21) de pe ordinea de zi (suplimentar 3) – 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. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie de ce s-a retras comuna Doljeşti. 

Dl primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că această comună nu a 

beneficiat de nicio modernizare sau extindere a reţelei prin programul european. 

„Pe parte de est au fost cuprinse în programul de modernizare doar Romanul şi 

comuna Săbăoani.” 

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 (suplimentar 4) – înscrierea 

municipiului Roman în campania promovată de Organizația Națiunilor Unite, 

prin Secretariatul Strategiei Internaționale pentru Reducerea Dezastrelor : Să 

facem orașele rezistente: Orașul meu se pregătește ! – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie dacă această afiliere va avea, pe 

viitor, efecte asupra legislaţiei referitoare la construcţii. 

Dl primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este doar o asociere la 

un for internaţional în vederea creşterii nivelului de securitate a cetăţenilor 

Municipiului Roman în faţa dezastrelor.  

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

unanimitate de voturi. 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii d-na preşedinte Lenuţa-Nuşa Chiriac declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 
       Preşedinte de şedinţă  

   Consilier local,                         Secretarul municipiului Roman, 

     Lenuţa-Nuşa CHIRIAC                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


