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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 29.11.2013, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1874/22.11.2013. 

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 20 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Daniel Petrea. 
 

Preşedinte de şedinţă este dl. Petru Farcaşi care declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Petru Farcaşi supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 31.10.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Petru Farcaşi supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 05.11.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Petru Farcaşi supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 22.11.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

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

d-lui consilier Gabriel Andrici; 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității  ale unităţilor de 
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învăţământ din Municipiul Roman – 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 inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

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

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

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

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; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării şi alipirii unor 

terenuri – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe 

anul 2013, a listelor de investiții din bugetul local, a listei de dotări a 

Spitalului Municipial de Urgenţă şi a listei de investiţii din bugetul 

împrumutului – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2014 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent 

anului 2014 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a 

unor persoane fizice – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante aflate în 

sold la 31.12.2013, mai mici de 40 lei – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Soluţie: 

„Alimentarea cu energie electrică Obiective industriale în Aleea 

Industriilor” – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil  – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

15.  Diverse (la propunerea d-lui consilier Gabriel Andrici). 
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 La punctul 1) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității  ale unităţilor 

de învăţământ din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. consilier Doru Mihai Alexandru propune ca dumnealui să fie 

desemnat ca reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității la Şcoala Gimnazială „Vasile Alescandri”, iar d-ra consilier 

Livia-Nicoleta Patraşcu să fie desemnată, în locul dumnealui, ca reprezentant al 

Consiliului Local în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Şcoala 

Postliceală Sanitară „Moldova”. 

 D-ra consilier Livia-Nicoleta Patraşcu declară că este de acord cu această 

propunere. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui 

consilier Doru Mihai Alexandru 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 cu următoarele amendamente: 

- în anexa nr. 1, în ultima coloană, la poziţia 85 se va înlocui „vacant” cu 

„ocupat”, iar la poziţia 95 se va înlocui „ocupat” cu „vacant”; 

- în anexa nr. 2, la pagina 2, titlul „COMPARTIMENT CIRCULAŢIE 

DRUMURI PUBLICE” se va completa cu „... ŞI CONTROL 

TRANSPORT”; 

- în anexa nr. 2, la pagina 2, titlul „COMPARTIMENT PROTECŢIA 

MEDIULUI” se va înlocui cu „COMPARTIMENT CONTROL 

MEDIU”; 

- în anexa nr. 2, la pagina 2, titlul „COMPARTIMENT ACTIVITATE 

COMERCIALĂ” se va înlocui cu „COMPARTIMENT CONTROL 

ACTIVITATE COMERCIALĂ”; 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele 

comisiei pentru buget-finanţe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3) 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. 

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 vânzării unor terenuri – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.  

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 
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 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Dumitru Ouatu declară că nu va participa la votarea acestui 

proiect de hotărâre.  

 Urmare a supunerii la vot propunerea de vânzare a terenului în suprafaţă 

de 18,00 mp situat în b-dul Roman Muşat, nr. 27 a fost aprobată în unanimitate 

de voturi. 

 Urmare a supunerii la vot propunerea de vânzare a terenului în suprafaţă 

de 24,00 mp situat în b-dul Roman Muşat, nr. 27 a fost aprobată în unanimitate 

de voturi. 

 Urmare a supunerii la vot propunerea de vânzare a terenului în suprafaţă 

de 40,00 mp situat în b-dul Roman Muşat, nr. 25 a fost aprobată în unanimitate 

de voturi. 

 Urmare a supunerii la vot propunerea de vânzare a terenului în suprafaţă 

de 126,00 mp situat în str. Unirii, nr. 7 a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea unei documentaţii de 

urbanism – 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 – aprobarea concesionării unor terenuri 

pentru  construcţii – cele 9 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. Anton Pann, 6/45 – suprafaţa de 8,50 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 2 – bd. Roman Muşat, 35/82 – suprafaţa de 9,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 3 – str. Bradului, 4/2 – suprafaţa de 20,00 (16,00 + 4,00) mp – 

avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 4 – str. Smirodava, 11/24 – suprafaţa de 8,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 5 – str. Mihai Viteazu, 10C – suprafaţa de 25,00 mp – avizat  

nefavorabil (lipseşte acordul vecinilor) - respins în unanimitate de voturi; 

 punctul 6 – Chimiei, 4 – suprafaţa de 53,25 mp – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 7 – str. Aviatorilor, 29 – suprafaţa de 4 x 18,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 8 – str. Mihai Viteazu, 2A – suprafaţa de 2 x 15,00 mp – avizat 

nefavorabil (nu se respectă distanţa de 10 m faţă de bloc) – respins 

întrucât au fost 9 abţineri şi 11voturi „împotrivă”; 
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 punctul 9 – str. Energiei, 8 – suprafaţa de 22,00 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării şi alipirii 

unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a 

fost favorabil cu următoarele amendamente: 

- după articolul 4 se introduce articolul 5 ce va avea următorul cuprins: 

“ Art. 5. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 248 mp, cu nr. 

cadastral 55389, situat în str. Aprodu Arbore, nr. 31, astfel: 

- lotul 1, în suprafaţă de    55 mp; 

- lotul 2, în suprafaţă de  193 mp; 

 Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de 

situaţie anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.” 

 Articolele 5, 6 şi 7 devin 6, 7 şi 8; 

- Se introduce anexa nr. 5, anexa nr. 5 devenind anexa nr. 6. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu aceleaşi amendamente. 

Urmare a supunerii la vot dezmembrarea terenului în suprafaţă de 7808 

mp, cu nr. cadastral 54528, situat în str. Nordului, nr. 3 a fost aprobată în 

unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot dezmembrarea terenului în suprafaţă de 731 mp, 

cu nr. cadastral 54529, situat în str. Nordului, nr. 3 a fost aprobată în 

unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot dezmembrarea terenului în suprafaţă de 8.790 

mp, cu nr. cadastral 54240, situat în str. Ştefan cel Mare a fost aprobată în 

unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot dezmembrarea terenului în suprafaţă de 16.720 

mp, cu nr. cadastral 55247, situat în str. Ogoarelor a fost aprobată în 

unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot dezmembrarea terenului în suprafaţă de 248 mp, 

cu nr. cadastral 55389, situat în str. Aprodu Arbore, nr. 31 a fost aprobată în 

unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot alipirea terenurilor situate pe Artera Vest (lotul 

P18 - în suprafaţă de  1950 mp, cu nr. cadastral 4133 şi lotul P19 - în suprafaţă 

de  1750 mp, cu nr. cadastral 4132) a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu 

următorul amendament:  

- se introduce articolul 2 ce va avea următorul cuprins: 

„Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei pentru sprijinirea unor 

cazuri sociale promovate în cadrul Balului de caritate organizat de Rom TV 

Roman, în data de 13 decembrie 2013, la Hotel Roman.” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament. 
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Avizul comisiei pentru cultură,culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 

favorabil atât pentru proiectul iniţial, cât şi pentru amendamentul celor două 

comisii. 

Dl. consiier Eugen Păuleţ doreşte să ştie de ce artistul Costică Matei 

Creangă nu a mai fost invitat să colaboreze la organizarea ultimei manifestări a 

Festivalului “Doruri Mușatine” din 8 noiembrie. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizează că domnul Costică Matei 

Creangă a  fost invitat să colaboreze cu noi dar a refuzat. “Răspunsul dumnealui 

a fost de genul că „i-am furat festivalul”. Festivalul de numește “Doruri 

Mușatine” și nu are legătură cu dânsul.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că înainte dumnealui participa 

la un festival care se numea Festivalul Costică Matei Creangă. “Cum să dai 

numele unui festival, numele unui om în viață ? Sunt festivaluri cum ar fi Maria 

Lătărețu, etc.. În anii trecuți a fost implicat ca organizator, a cântat pe scena 

festivalului, dar pe urmă a motivat că s-a pus numele “Doruri Mușatine” şi 

altcineva i-a furat festivalul, etc. Festivalul Costică Matei Creangă a fost numele 

unui festival care era organizat în comuna Ion Creangă, cu ani în urmă, de către 

administrația comunei și dl. Costică Matei Creangă.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local consolidat 

pe anul 2013, a listelor de investiții din bugetul local, a listei de dotări a 

Spitalului Municipial de Urgenţă şi a listei de investiţii din bugetul 

împrumutului – 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 10) de pe ordinea de zi – stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2014– avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că pentru anul 2014 

impozitele şi taxele locale rămân aceleaşi ca în anul 2013. „Singura reducere 

este pentru cei care deţin spaţii în Pietonalul Ştefan cel Mare, ca o măsură de 

încurajare pentru acei agenţi economici.” 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 11) de pe pe ordinea de zi – reducerea de la plata impozitului 

aferent anului 2014 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a 

unor persoane fizice – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este vorba de aceiaşi 

măsură fiscală care a fost aprobată şi anul trecut.  

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

unanimitate de voturi. 
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Dl. consilier Petru Gîndulescu doreşte să ştie cine a avut ideea iniţierii 

acestui proiect. „Consider că are o tentă social-democrată foarte puternică. Sunt 

încântat că am putut vota acest proiect.” 

D-na director Gabriel Pisică precizează că acest proiect a fost iniţiat acum 

10 ani de către fostul primar Dan-Ioan Cărpuşor.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că această reducere este o 

măsură bună. „Noi toate ideile bune le-am păstrat şi le-am promovat.” 

Dl. consilier Petru Gîndulescu doreşte că domnul primar să aibă aceiaşi 

înţelegere şi faţă de proiectul ce va urma în şedinţa viitoare, proiect iniţiat de 

către consilierii P.S.D şi care se referă la familiile ce au copii cu calităţi 

excepţionale în domeniul sportului şi al educaţiei. „„Cred că o să fiți la fel de 

deschiși când vom discuta și proiectul nostru prin care propunem reducerea 

taxelor și impozitelor pentru familiile cu copii olimpici, ca un stimulent pentru 

sacrificiul pe care îl fac acestea ca să întrețină acești copii, ce ne fac cinste.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că primeşte proiectul cu 

foarte mare deschidere, dar nu şi cu operabilitate pentru anul 2014 pentru că 

tocmai s-au votat taxele și impozitele pentru anul următor și nu se mai pot face 

modificări. “Va fi în discuție pentru anul 2015 pentru că acum, pentru anul 

2014, totul este calculat și aprobat. Nu mai putem aproba nimic pentru că tocmai 

s-au votat taxele pentru anul următor.” 

Dl. consilier Petru Gîndulescu afirmă că a depus acest proiect de ceva 

timp la domnul secretar Carnariu și atunci a precizat că va veni cu anumite 

completări.  

 Dl. secretar Gheorghe Carnariu declară că a primit un draft neprelucrat ce 

nu putea intra în ședință în forma în care era. “Nu obținea niciun fel de avize. O 

să analizăm și o să vedem despre ce este vorba.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că nu respinge această 

propunere. “Mergem de multe ori cu sprijin către cei cu probleme, cazurile 

sociale, iar pentru performeri nu facem nimic. Vom vedea ce vom putea face 

pentru ședința următoare.” 

 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – anularea creanțelor fiscale restante 

aflate în sold la 31.12.2013, mai mici de 40 lei – 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 13) de pe pe ordinea de zi – aprobarea Studiului de Soluţie: 

„Alimentarea cu energie electrică Obiective industriale în Aleea Industriilor”– 

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. 
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La punctul 14) de pe ordinea de zi – schimbarea destinaţiei unui imobil  

– 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. 
 

 Diverse: 
  

Dl. consilier Gabriel Andrici propune amplasarea unui semafor în 

intersecția de la Banca Transilvania spre Femina, în zona Casei de Cultură, în 

locul unde cu câteva zile în urmă o fetiță a fost accidentată mortal. „În ultimii 

ani au tot fost evenimente rutiere soldate cu victime la trecerea de pietoni de la 

Banca Transilvania. Propun semaforizarea acestei treceri pentru a se evita pe 

viitor aceste probleme. Nu putem aștepta să se mai întâmple alte accidente, iar 

noi să nu facem nimic.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că a propus amplasarea 

unui semafor la trecerea dinspre Primărie spre Tosca. “Ştiți că au fost discuții că 

se ștrangulează traficul rutier, etc. Acum s-a creat o disciplină. Din păcate, acum 

s-au mutat în partea cealaltă. Sigur, este o propunere și noi putem să o analizăm 

în Comisia pentru Circulație. Trebuie să facem un studiu de trafic și să vedem 

cum putem face. Trebuie analizată problema pentru că este prea aproape de 

celălalt semafor dar, până la urmă, viața este mai importantă.” 

Dl. consilier Petrică Capraru consideră că nu trebuie amplasat acolo 

niciun semafor. “Să se circule regulamentar, să fie verificați toți șoferii și atunci 

nu se va întâmpla nimic. Dar dacă fac curse de mașini pe centru, cu 120 de km 

la ora și sunt accidentaţi pietonii, să stea în pușcărie! Dacă se mai montează un 

semafor și acolo, în zile aglomerate vom sta la semafor de ne plictisim. Se va 

face o aglomerație de nu se va mai putea merge prin centru.” 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Petru Farcaşi declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 
       Preşedinte de şedinţă  

   Consilier local,                         Secretarul municipiului Roman, 

           Petru FARCAŞI                           Jurist Gheorghe CARNARIU 


