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 MUNICIPIUL ROMAN 
   Piaţa Roman-Vodă nr. 1             www.primariaroman.ro 

   Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

   Fax. 0233.741.604      E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Secretarul Municipiului Roman 

Nr. 20012 din 18.12.2013 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 18.12.2013, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2011/11.12.2013. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Hotelului Roman, b-dul Roman Muşat,    

nr. 26, începând cu orele 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 20 consilieri, lipsind motivat d-na consilier Mihaela 

Tanovici. 
 

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 29.11.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

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

extraordinare din data de 09.12.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

- se suplimentează punctul 15) de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2013 şi a listelor 

de investiţii finanţate din buget local şi din bugetul creditelor interne” 

cu expunerea de motive suplimentară nr. 19653 din 12.12.2013; 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 148 şi 151 din 29.11.2013 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12 din 31.01.2008  

privind aprobarea Regulamentului de transport in regim de taxi și în 

regim de închiriere – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 155 din 30.10.2008  

privind aprobarea Contractului-cadru pentru atribuirea în gestiune 

delegată a Serviciului  de transport în regim taxi şi de închiriere – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ 

din municipiul Roman pentru anul școlar 2014-2015 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

5. 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; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

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

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru  

construcţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10 din 28.02.2013 

privind aprobarea organigramei, situatia posturilor şi statelor de funcţii 

şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 97 din 06.08.2013 

privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de utilizare a canalizaţiei 

subterane – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 
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15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe 

anul 2013 şi a listelor de investiţii finanţate din buget local şi din 

bugetul creditelor interne – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind numirea unei Comisii pentru întocmirea 

Regulamentului Local de facturare şi contorizare individuală a 

consumului de apă – iniţiatori domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman, dl. consilier Vasile Mocanu şi dl. 

consilier Vasile-Bogdan Savin; 

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

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – îndreptarea unor erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 148 şi 151 din 29.11.2013 – 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 2) de pe pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 12 din 

31.01.2008  privind aprobarea Regulamentului de transport in regim de taxi și în 

regim de închiriere – 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 din ce motiv societăţile care 

desfăşoară servicii de taximetrie şi deţin mai mult de două autovehicule trebuie 

să aibă cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor cu handicap. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că această modificare a 

apărut în urma solicitării imperative a Prefecturii Neamţ ca urmare a controlului 

din luna septembrie pe activităţi protecţie a drepturilor persoanelor cu handicap. 

 Dl. consilier Eugen Păuleţ declară că ar trebui acordat un termen de graţie 

întrucât această modificare implică măsuri economice din parte agenţilor 

economici. 

 Dl. director Remus Ioan Grăjdeanu precizează că nu se poate acorda un 

termen de graţie întrucât această modificare este prevăzută încă din 2006, în 

legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, legea 

nr. 448. „Până acum noi nu am pus în aplicare această prevedere din aceste 

considerente economice. Acum însă am fost sancţionaţi cu avertisment. Dacă nu 

punem în aplicare aceste prevederi, următoarea sancţiune este amenda.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 

voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. E. Păuleţ). 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 155 din 

30.10.2008  privind aprobarea Contractului-cadru pentru atribuirea în gestiune 

delegată a Serviciului  de transport în regim taxi şi de închiriere – 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 cu 19 

voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. E. Păuleţ). 

 

 Punctul 4) de pe pe ordinea de zi – aprobarea rețelei unităților de 

învățământ din municipiul Roman pentru anul școlar 2014-2015 – 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. 

 

La punctul 5) de 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 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului – 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 7) 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 cu 

amendamentul de a se introduce în anexă punctul 12 cu următoarele 

caracteristici: 
 
 

Suprafaţa totală va deveni 49185,00 m.p. iar valoarea totală va deveni 

457.198,75 lei. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul celor 

două comisii a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 8) 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. 

12. STR. TINERETULUI, 15/24 

 

IV 25,00 42,35 188,5337 4.713,34 
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri 

pentru  construcţii – cele 6 puncte (introdus suplimentar un nou punct 4) 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. Ogoarelor, f. nr. – suprafaţa de 2019,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 2 – str. Ogoarelor, f. nr. – suprafaţa de 2018,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 3 – str. Ştefan cel Mare, 175B – suprafaţa de 60,00 mp – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 4 (introdus suplimentar de către comisia pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului) – str. Tineretului, 15/24 – suprafaţa de 25,00 

mp – schimbare destinaţie apartament în cabinet medical şi extindere 

pentru acces separat – Olaru Laura-Maria – Directă – 49 ani – 6,00 

euro/mp/an – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 5 – str. Vasile Lupu, 60 – suprafaţa de 1000,00 mp – avizat  

favorabil - aprobat în unanimitate de voturi; 

 punctul 6 – str. Vasile Lupu, 60 – suprafaţa de 2500,00 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 10) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 10 din 

28.02.2013 privind aprobarea organigramei, situatia 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 Vasile Mocanu doreşte să ştie dacă pentru postul de la 

Serviciul Administrativ Transporturi era nevoie de un inginer sau economist.  

Dl. Leonard Achiriloaei afirmă că era nevoie întrucât atribuţiile pentru 

acest post sunt foarte complexe. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism – avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că structura acestei comisii 

este prevăzută de lege. 

D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe afirmă că aceasta comisie este una 

tehnică, formată numai din specialişti, care va avizează planurile urbanistice. 
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Dl. consilier Eugen Păuleţ doreşte să ştie dacă membrii comisei sunt 

remuneraţi. 

D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe precizează că membrii comisiei nu 

sunt remuneraţi, întrucât comisia se întruneşşte foarte rar. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 97 din 

06.08.2013 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului pentru  a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. consilier Vasile Mocanu consideră că ar fi fost mai bine să fi închiriat 

acea suprafaţă de teren, nu să fi făcut schimb. „Această societate este foarte 

puternică la nivelul judeţelor din Moldova.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că Municipiul Roman a 

avut nevoie de teren. „Noi am solicitat acest schimb pentru a putea face drumul 

drept. Noi le-am dat partea din stânga, iar ei ne-au dat pe centru. S-a făcut un 

schimb metru pe metru.” 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 13) de pe pe ordinea de zi – aprobarea taxei de utilizare a 

canalizaţiei subterane – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. consilier Eugen Păuleţ propune ca acest cuantum să rămână pentru 

artera principală, iar pentru celelalte străzi să se stabilească un cuantum mai mic 

pentru a evita stagnarea operaţiunilor de coborâre a cablurilor în subteran, din 

cauza cuantumului mare. 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că acest cuantum poate fi 

actualizat anual. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că până acum cuantumul a 

fost 0,7 euro/mp. „L-am coborât la 0,25 euro/mp. Consider că a fost micşrat 

destul.” 

D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe precizează că nu se poate coborî 

cuantumul sub 0,25 euro/mp, întrucât nu se mai poate amortiza investiţia în 

termenul prevăzut de lege.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 

voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. E. Păuleţ). 

 

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

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

amendamentul de a se introduce un nou articolul 3 ce va avea următorul 

conţinut: 

„ Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea 

sprijinirii activităţilor etnografice, muzicale şi artistice prestate de către 
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Fundaţia „Hanul Ancuţei” în cadrul „Balului de caritate” organizat în data de 

13 decembrie 2013, la Hotel Roman. 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 2 din H.C.L. nr. 153 

din 29.11.2013 se abrogă.” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu acelaşi amendament. 

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 

favorabil cu acelaşi amendament. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 15) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2013 şi a listelor de investiţii finanţate din buget local şi din 

bugetul creditelor interne – 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 16) de pe pe ordinea de zi – numirea unei Comisii pentru 

întocmirea Regulamentului Local de facturare şi contorizare individuală a 

consumului de apă – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism a fost favorabil cu următoarele propuneri: 

- din parte Consiliului local membrii ai comisiei vor fi: dl. Vasile 

Bogdan Savin, dl. Doru Mihai Alexandru şi dl. Dumitru Ouatu; 

- din parte CJ Apaserv SA Neamţ membrii ai comisiei vor fi: dl. Victor 

Movilă – director comercial şi d-na Silvia Ioaniche – consilier juridic. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Doru-Mihai Alexandru propune ca în locul dumnealui să fie 

numit ca membru al comisiei dl. consilier Maricel Benchea. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu propunerea comisiei 

pentru administraţie publică locală, sport şi turism şi cea a d-lui consilier Doru 

Mihai Alexandru a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea înfiinţării unei autogări  – 

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, dl. preşedinte Petru Farcaşi declară închise 

lucrările şedinţei. 

 
       Preşedinte de şedinţă  

   Consilier local,                         Secretarul municipiului Roman, 

           Petru FARCAŞI                           Jurist Gheorghe CARNARIU 


