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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 31.10.2013, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1722/25.10.2013. 

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 18 consilieri, lipsind motivat d-na Lenuţa-Nuşa Chiriac, 

dl. consilier Vasile-Bogdan Savin şi dl. consilier Petrică Capraru. 
 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei propune ca preşedinte de şedinţă pe     

dl. Lucian-Ovidiu Micu. 

Propunerea este aprobată în unanimitate de voturi. 
 

Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu care declară deschisă şedinţa ordinară 

a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 20.09.2013, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 11.10.2013, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 21.10.2013, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 
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Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

- se retrage de pe ordinea de zi, de către iniţiator, cu punctul 7) – 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de 

urbanism”; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 9) – „Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între municipiul Roman, 

Judeţul Neamţ din România şi oraşul Sunchang-gun din Republica 

Coreea”; 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului  

Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

2. 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; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Regulamentului referitor la 

condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau 

privată a Municipiului Roman în vederea instalării, întreţinerii, 

înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 

elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de 

utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile 

privind construirea de reţele de comunicaţii electronice" – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

şi apartamentelor aparţinînd domeniului privat al municipiului Roman 
– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local consolidat pe 

anul 2013 şi modificarea listelor de investiții din bugetul local – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

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

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman - retras; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării unor terenuri 

pentru  construcţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între 

municipiul Roman, Judeţul Neamţ din România şi oraşul Sunchang-gun 

din Republica Coreea – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

10.  Diverse (la propunerea d-lui consilier Doru-Mihai Alexandru). 
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 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului Serviciului  

Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul 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 2) de pe pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 79/2013 

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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea "Regulamentului referitor 

la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a 

Municipiului Roman în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării 

reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 

susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, 

precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice" – 

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. 
 

 Punctul 4) de pe pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor şi apartamentelor aparţinînd domeniului privat al 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. 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2013 şi modificarea listelor de investiții din bugetul local – 

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 6) de pe pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei solicită ca în anexă, pe viitor, să se 

introducă şi o rubrică referitoare la perioada concesiunii. 
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 Dl. consilier Vasile Mocanu doreşte să ştie de ce este aşa mare diferenţa 

dintre valoarea metrului patrat din str. Mihai Viteazu şi cea a metrului patrat din 

stradaVasile Lupu. 

 D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe precizează, referitor la locaţia din 

strada Mihai Viteazu, că este vorba de construcţia cu spaţii comerciale din faţa 

cimitirului. „Acolo este o construcţie cu doi beneficiari. Unul a cumpărat deja la 

acelaşi preţ. Nu puteam avea acolo un preţ mai mic. La Vasile Lupu, e vorba de 

zona de lângă A.N.L.-uri, unde în celelalte evaluări făcute nu s-a depăşit 

valoarea de 22 de euro.” 

 Urmare a supunerii la vot vânzarea terenului de 34,00 mp situat în str. 

Mihai Viteazu, f. nr.  a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

 Urmare a supunerii la vot vânzarea terenului de 104,00 mp situat în str. 

Vasile Lupu, f. nr.  a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 
 

Punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea unei documentaţii de urbanism 

– a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
 

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

pentru construcţii – cele 4 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, 5/25 – avizat favorabil cu amendamentul ca 

suprafaţa propusă pentru concesionare să fie de 4 mp (în loc de 7,50 mp) - 

aprobat cu amendamentul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului în unanimitate de voturi; 

 punctul 2 – bd. Roman Muşat, 21 – suprafaţa de 36,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 3 – str. Aviatorilor, 29 – suprafaţa de 4 x 18,00 mp – amânat ca 

urmare a retragerii punctului 7) de pe ordinea de zi; 

 punctul 4 – str. Panaite Donici, 59 – suprafaţa de 18,00 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea Înţelegerii de cooperare 

între municipiul Roman, Judeţul Neamţ din România şi oraşul Sunchang-gun 

din Republica Coreea – 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. 
 

Diverse: 
  

Dl. consilier Doru Mihai Alexandru prezintă o diplomă de excelenţă 

acordată de către Radio România Iaşi, Primăriei Roman şi Consiliului Local 
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Roman pentru intuiţia de a descoperi în Teatrul Municipal „Dan Alexandrescu” 

Roman un emisar de nădejde al culturii romaşcane. „Spectacolele care s-au jucat 

la Iaşi au fost de o valoare extraordinară, iar publicul la fel. De regulă publicul te 

motivează.” 

Dl. consilier Eugen Păuleţ solicită ca, într-o şedinţă viitoare, intrepretul 

romaşcan de muzică populară Ştefan Enăşel să fie ajutat cu o sumă de bani. „Să 

reparăm un pic din refuzurile pe care le-am dat anterior.” 

Dl primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest lucru se poate face 

în luna noiembrie cu ocazia organizării Festivalului de muzică populară „Doruri 

Muşatine.” 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 
       Preşedinte de şedinţă  

   Consilier local,                         Secretarul municipiului Roman, 

       Lucian-Ovidiu MICU                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


