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PROCES – VERBAL 
 

 
Încheiat astăzi, 12.03.2014, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 365 din 

07.03.2014. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 17 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Vasile Bogdan 

Savin, dl. consilier Vasile Mocanu, dl. consilier Daniel Petrea şi d-ra consilier 

Livia-Nicoleta Patraşcu.  
 

Preşedinte de şedinţă este dna. consilier Iulia Havrici Tomşa care declară 

deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

D-na preşedinte Iulia Havrici Tomşa supune spre aprobare ordinea de zi, 

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

a) Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 

67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

b) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, a 

bugetului de venituri proprii şi a listei de investiţii din bugetul local – 
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iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 

local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

 

 La punctul a) de pe ordinea de zi – modificarea anexei la H.C.L. nr. 

67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate – 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 b) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local pe anul 

2014, a bugetului de venituri proprii şi a listei de investiţii din bugetul local – 

avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu menţiunea de a se 

îndrepta următoarele erori: 

- în anexa nr. 1, caseta „La secţiunea funcţionare” se va despărţi în două 

casete, respectiv „Venituri” şi „Cheltuieli”; sumele rămân aceleaşi. 

- în anexa nr. 1, caseata „La secţiunea dezvoltare” se va despărţi în două 

casete, respectiv „Venituri” şi „Cheltuieli”; sumele rămân aceleaşi. 

- în anexa nr. 1, la caseta „Regularizări”, în loc de trimestrul „IV” va fi 

inserat trimestrul „II”. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu aceiaşi  menţiune. 

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

menţiunea de mai sus, în unanimitate de voturi. 

 

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

bugetul local, cele 12 puncte au fost avizate de către comisia pentru buget-

finanţe, comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi comisia 

juridică şi votate de către plenul consiliului local după cum urmează: 

 art. 1 – 2.000 lei către Societatea Culturală „Roman Muşat” din 

Roman pentru editarea volumului „Din istoria oraşului Roman ; 622 de 

ani de la prima atestare documentară” – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 

 art. 2 – 2.500 lei către Fundaţia „Pro Mediu, Etno şi Viaţă ”Roman în 

vederea continuării activităţii fundaţiei în anul 2014 – avizat favorabil;  

Dl. consilier Constantin Holban precizează că nu este de acord cu 

acordarea acestei sume, întrucât suma alocată pentru hrana şi întreţinerea unui 

câine este mai mare decât cea alocată pentru întreţinerea unui copil 

instituţionalizat.  

 Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu menţionează că anul trecut s-au alocat 

5.000 lei. 

 art. 2 – aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 1 „împotrivă” (dl. C. Holban); 

 art. 3 – 2.500 lei către Asociaţia Culturală „Dance Art Valian” Roman 

pentru anul 2014, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor de deplasare 

la concursuri – avizat favorabil; 
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Dl. consilier Doru-Mihai Alexandru precizează că în oraşul Roman există 

o formaţie care se numeşte Teatrul Municipal şi care este a Municipiului 

Roman. „Sună extraordinar: Teatrul Municipal Roman. În fiecare luni, la ora 

18.
00

 dă spectacol. Este o realizare să avem în Roman de vreo 4 ani o stagiune de 

teatru. Nu am cerut niciodată niciun leu. Ne-am deplasat cu formaţia aceasta la 

Iaşi, la Vânători-Neamţ, la Câmpulung. Atât ne-a ajutat domnul primar, ne-a pus 

un microbuz la dispoziţie. Şi noi avem cheltuieli. Haideţi să avem în vedere şi 

formaţia aceasta, pentru că ea funcţionează pe lângă Casa de Cultură.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că şi cei care fac parte din 

trupa de teatru pot înainta consiliului local un memoriu. „Se va găsi înţelegere şi 

pentru ei.” 

 art. 3 – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 4 – 2.500 lei Asociaţiei Culturale „Do Mi Dance” Roman pentru 

anul 2014, în vederea sprijinirii activităţilor asocieţiei culturale – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 5 – 1.500 lei autorului prof. Dobreanu Ioan din Roman, pentru 

reeditarea romanului „Mărturisirea” care va fi donat bibliotecii oraşului 

Ştefan Vodă din Republica Moldova – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 

 art. 6 – 2.000 lei prof. Tit Tihon de la Colegiul Naţional Roman-Vodă 

pentru editarea volumelor de poezie „Cosmopoeme” (în limbile română şi 

franceză), „Poveţele galatice – astropoezii şi „Ţara de peste ocean” – 

impresii de călătorie – avizat favorabil – aprobat  cu 14 voturi „pentru” şi 

3 abţineri (dl. L. Achiriloaei, dl. M. D.  Lichiardopol şi dl. C. Holban); 

 art. 7 – 5.000 lei doamnei Horlescu Anişoara, domiciliată în Roman, str. 

Sucedava, bl. 7, ap. 4, pentru fiul său, Horlescu Andrei Ştefan, în 

vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor de recuperare  neuromotorie 

cauzate în urma unui accident rutier şi transportul său din Germania – 

avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 8 – 1.500 lei interpretului de muzică populară Ştefan Enăşel, 

domiciliat în municipiul Roman, strada Ştefan cel Mare, bloc 13, ap. 12, 

pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de realizare a albumului intitulat 

„datini şi obiceiunri de iarnă din Roman” – avizat favorabil – respins cu 2 

voturi „împotrivă” (dl. M. D.  Lichiardopol şi dl. D.M. Alexandru) şi 15 

abţineri;   

 art. 9 – 10.000 lei Protopopiatului Roman în vederea organizării în 

bune condiţii a triplei lansări de carte a Preasfinţitului Părinte Ioachim 

Băcăoanul din data de 25.03.2014 – avizat favorabil;  

 D-na preşedinte Iulia Havrici Tomşa declară că undeva în expunerea de 

motive se menţionează că suma este necesară pentru închirierea sălii, sonorizare 

şi protocol. „Nu cred că venim cu sprijinul financiar pentru protocol, ci pentru 

lansarea de carte”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că protocolul a fost trecut din 

eroare.  

 art. 9 – aprobat cu menţiunea de a se elimina din expunerea de motive 

cuvântul „protocol” - cu 15 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. D. M. 

Alexandru şi dl. C. Holban); 
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 art. 10 – 16.000 lei Parohiei Romano-Catolice „Fericitul Ieremia” din 

Roman, str. Siretului, nr. 2, pentru lucrările de reparaţii necesare la 

biserica parohială – avizat favorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 2 

abţineri (dl. D.M. Alexandru şi dl. C. Holban); 

 art. 11 – 2.500 lei Colegiului Tehnic Petru Poni şi Colegiului Tehnic 

Danubiana” din Roman pentru premierea câştigătorilor şi materiale de 

birotică necesare bunei desfăşurări a Concursului Interjudeţean de 

Matematică ά şi Ω – ediţia a XIII-a, din perioada 4-6 aprilie 2014 – 

avizat favorabil;  

Dl. consilier Leonard Achiriloaei propune să se aloce suma de 3.000 lei 

motivat de faptul că sunt multe premii de acordat.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că aceste concursuri au 

fost lansate şi sprijinite de dumnealui încă de pe vremea când era director. 

„Concursul Ω este înfiinţat de mine, concurs regional pe Moldova. În fiecare an 

am sprijinit acest concurs, se desfăşoră în două licee. Consider că este mai bine 

să lăsăm nişte bani şi să premiem elevii romaşcani la Zilele Municipiului. Nici ai 

noştri când se duc în altă parte să ştiţi că nu sunt premiaţi în mod deosebit. La 

aceste concursuri vin elevi din 8 judeţe. O să îi ajutăm şi cu anumite materiale 

de birotică.” 

 art. 11 – aprobat în forma iniţială în unanimitate de voturi; 

 art. 12 – 3.000 lei Asociaţiei culturale Accedo cu sediul în Bucureşti, 

pentru organizarea unui concert extraordinar „Pianul călător” în data de 

29 martie 2014, la Casa de Cultură din Roman, reprezentând onorariul 

pianistului Horia Mihail – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi; 

 

 Nemaifiind alte intervenţii d-na preşedinte Iulia Havrici Tomşa declară 

închise lucrările şedinţei. 
 

 

          Preşedinte de şedinţă  

     Consilier local,       Secretarul municipiului Roman, 

      Ec. Iulia HAVRICI TOMŞA                     Jurist Gheorghe CARNARIU 


