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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 28.01.2014, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 115/22.01.2014. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 13
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 19 consilieri, lipsind motivat d-ra consilier Livia 

Nicoleta Patraşcu şi dl consilier Eugen Păuleţ. 

 
Preşedinte de şedinţă este dl. Petru Gîndulescu care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

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

ordinare din data de 18.12.2013, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

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

extraordinare din data de 16.01.2014, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 
Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

- se retrage de pe ordinea de zi punctul 7) - „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului consolidat pe anul 2014, a listelor de investiţii din 

bugetul local, a bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din 
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venituri proprii şi subvenţii, precum şi a listei ce conţine numărul de 

personal”; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 8) - „Proiect de hotărâre 

privind aprobarea achiziţionării unor servicii”; 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 

privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare 

de pe raza Municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului privind 

organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de 

prestări servicii în Municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

3. 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; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife – iniţiatori domnii 

Eugen Păuleţ şi Gabriel Andrici – consilieri locali; 

5. Proiect de hotărâre privind completarea  H.C.L. 77 din 30.06.2011 

privind aprobarea sustenabilităţii financiare pentru proiectul „Şcoală 

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

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 

local pe anul 2013 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat pe anul 

2014, a listelor de investiţii din bugetul local, a bugetului instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi 

a listei ce conţine numărul de personal – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman - retras; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman. 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 101 din 

30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 

parcare de pe raza Municipiului Roman – 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. 
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La punctul 2) de pe pe ordinea de zi – completarea Regulamentului 

privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de 

prestări servicii în Municipiul Roman – 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 3) 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. 

 

 Punctul 4) de pe pe ordinea de zi – aprobarea unor tarife – 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 – completarea  H.C.L. 77 din 

30.06.2011 privind 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 6) de pe ordinea de zi – utilizarea excedentului anual al 

bugetului local pe anul 2013 – 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului consolidat pe anul 

2014, a listelor de investiţii din bugetul local, a bugetului instituţiilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a listei ce conţine 

numărul de personal - retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că a retras acest proiect de 

hotărâre de pe ordinea de zi din motive obiective, respectiv din cauza faptului că 

şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Neamţ nu s-a mai ţinut. “Prin urmare nu 

avem cotele defalcate din TVA şi nici sumele repartizate din impozitul pe venit. 

Fără aceste sume nu putem da o formă definitivă bugetului local. Vom supune 
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aprobării Consiliului local bugetul pe 2014 imediat după aprobarea bugetului la 

nivel judeţean, cu menţiunea că secţiunea de finanţare pentru funcţionarea 

instituţiei publice va rămâne aceiaşi, iar secţiunea de dezvoltare va rămâne şi ea 

aceiaşi şi nu va suferi modificări decât din punct de vedere a cuantumurilor, în 

plus sau în minus, corespunzător sumelor ce ne vor fi alocate de către Consiliul 

Judeţean.  

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea achiziţionării unor servicii 

– 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. 

 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Petru Gîndulescu declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 
       Preşedinte de şedinţă  

   Consilier local,                         Secretarul municipiului Roman, 

   Ing. Petru GÎNDULESCU                            Jurist Gheorghe CARNARIU 


