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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 11.10.2013, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1634/07.10.2013. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 11
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Petru 

Gîndulescu, dl. consilier Vasile Mocanu şi dl. consilier Vasile-Bogdan Savin. 
 

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

deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

D-na preşedinte Lenuţa-Nuşa Chiriac supune spre aprobare ordinea de zi 

cu următoarele modificări: 

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

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 57  din 

14.05.2013”, 

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

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 

municipiului Roman”, 

acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman şi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 

2014 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 



Page 2 of 5 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului de specialitate şi serviciilor publice de interes 

local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

c) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 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; 

d) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/2013 privind 

aprobarea organigramei, situaţiei‚ posturilor şi statelor de funcţii şi 

personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

e) Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Judeţean 

Neamţ a terenului pe care se află situat depozitul neconform de deşeuri 

Roman în vederea închiderii acestuia, aferent proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

f) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

g) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru Spitalul 

Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

h) Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 57  din 14.05.2013 – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

i) Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

proprietate privată a municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman. 

 

 La punctul a) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman şi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2014 – 

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 b) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi serviciilor publice de 

interes local – 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 c) de pe pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 79/2013 

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru 
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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 d) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 10/2013 

privind aprobarea organigramei, situaţiei‚ posturilor şi statelor de funcţii şi 

personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – avizul comisiei pentru 

buget finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihai Dănuţ Lichiardopol declară că în expunere se 

menţionează că se transformă 7 posturi de asistent şi un post de îngrijitor de 

curăţenie în 8 posturi de registrator medical. „Eu ştiu că avem un mare deficit de 

asistenţi în Spitalul Municipal de Urgenţă. Şi de îngrijitori.” 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că aceste 8 posturi care se 

transformă sunt posturi vacante, la fel cum sunt şi alte posturi de asistenţi 

medicali pe care le va supune angajării. „Din cele 77 posturi pe care le vom 

scoate la concurs, doar 8 sunt de registrator, registrator de care avem absolută 

nevoie datorită informatizării şi necesităţii raportării indicatorilor de pe secţii. 

Fac apel la colegii din Consiliul local ca împreună cu aparatul administrativ din 

Primăria municipiului Roman să găsim o posibilitate, de a pune la dispoziţia 

eventualilor medici care se vor angaja la spital, locuinţe de serviciu.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu doreşte să ştie câte posturi de asistent 

rămân în continuare vacante. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei afirmă că peste 300 de posturi. 

Dl. consilier Mihai Dănuţ Lichiardopol declară că este conştient de 

necesitatea acestor posturi de registrator cu noul sistem, dar din câte ştie, nici în 

vară nu s-au ocupat toate posturile de asistent. „De exemplu la radiologie.” 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că la radiologie candidaţii 

care s-au prezentat nu au avut note de trecere. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul e) de pe ordinea de zi – darea în administrarea Consiliului 

Judeţean Neamţ a terenului pe care se află situat depozitul neconform de deşeuri 

Roman în vederea închiderii acestuia, aferent proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie care sunt considerentele pentru 

care trebuie să dăm terenul în administrarea Consiliului judeţean. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că orice investiţie care se 

face de un ordonator de credite, pe perioada desfăşurării investiţiei, trebuie 

făcută pe un teren avut în administrare. „Cum este şi în cazul Clubului Copiilor 

pe care l-am dat către minister. Acest proiect a fost câştigat pentru tot judeţul de 

către Consiliul judeţean. Terenul se dă în adminstrare şi nu în proprietate. După 

terminarea lucrărilor acesta revine în administrarea noastră.” 
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul f) de pe pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

din bugetul local – cele 2 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 – 10.000 lei către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului  

pentru editarea volumului ”Cultul Sfintei Cuvioase Parascheva”, autor 

PS Ioachim Băcăuanul – avizat favorabil – aprobat cu 13 voturi 

„pentru”, 4 abţineri (dl. E. Păuleţ, d-na L. N. Chiriac, d-ra L. N. Patraşcu 

şi d-na I. Havrici Tomşa) şi 1 vot „împotrivă” (dl. M. D. Lichiardopol); 

 articolul 2 – 5.000 lei către Clubul Sportiv „Bao” Roman pentru 

participarea a cinci sportivi ai clubului romașcan la Campionatul 

European pentru Seniori, care se va desfășura în perioada 22 – 30 

octombrie 2013 în orașul Zürich, Elveția – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 

  Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei declară că la comisie s-au făcut nişte 

precizări referitoare la suma de 10.000 lei, sumă ce a fost aprobată în şedinţa din 

20 septembrie. „Astfel prin H.C.L. nr. 117 a fost aprobată suma sus-menţionată 

pentru executarea lucrărilor ce se impun la Biserica ”Sfântul Nicolae” din 

Roman din str. Bradului, nr. 2, jud. Neamț. Întrucât în expunerea de motive nr. 

13851 din 13.09.2013 s-a prevăzut ca această sumă să fie folosită numai pentru 

construirea a unui pridvor din zidărie și înlocuirea celui vechi existent 

(confecționat din fier cornier și sticlă) şi nu s-au menţionat şi lucrările de 

reparaţii la instalaţia termică şi electrică a bisericii, venim cu precizarea ca 

această sumă (10.000 lei) să fie utilizată şi pentru continuarea lucrăilor la 

instalaţia termică şi electrică a bisericii. Reamintim faptul că în articolul 2 al 

hotărârii sus-menţionate nu s-a prevăzut în mod expres destinaţia sumei alocate, 

menţionându-se doar „pentru executarea lucrărilor ce se impun”. Prin urmare 

propun completarea expunerii de motive nr. 13851/2013 conform celor arătate 

mai sus. 

Dl. director Mihai Plaii menţionează că nu se modifică cuantumul sumei, 

ci se completează destinaţia ei din expunerea de motive. 

Aceste precizări au fost făcute şi în cadrul comisiilor pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret şi juridică. 

Urmare a supunerii la vot această propunere a fost aprobată în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul g) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului pentru Spitalul 

Municipal de Urgenţă 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. 
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La punctul h) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 57  din 14.05.2013 – 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 i) de pe pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor proprietate privată a municipiului Roman – 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. 
 

 

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

închise lucrările şedinţei. 

 

          Preşedinte de şedinţă  

     Consilier local,      Secretarul municipiului Roman, 

       Lenuţa-Nuşa CHIRIAC                                Gheorghe CARNARIU 


