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Nr. 8258 din 29.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 29.04.2014, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 581/23.04.2014. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Vasile 

Mocanu, dl. consilier Daniel Petrea şi dl. consilier Mihai Dănuţ Lichiardopol. 

 
Preşedinte de şedinţă este d-na Iulia Havrici Tomşa care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu salută prezenţa în sală a domnului 

Neculai Boştiog - veteran de război. „Astăzi fiind Ziua Veteranilor, vreau să le 

urez: La mulţi ani, sănătate, din partea mea, din partea dumneavoastră, a 

consilierilor locali, a municipalităţii şi să se bucure de cei dragi. La iniţiativa 

mea, începând de data viitoare veţi primi materialele de şedinţă pe aceste tablete. 

Ele sunt personalizate. Aveţi şi adresa de e-mail şi parola. Puteţi să vă 

reintroduceţi o altă parola, a dumneavoastră. Deja pe tabletă sunt introduse şi 

materialele de astăzi ale acestei şedinţe respectiv, proiectele de hotărâri, 

expunerile de motive şi rapoartele de specialitate. Astăzi fiind ziua de tranzit     
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s-au remis atât în format material cât şi în format electronic. De data viitoare 

toate vor fi în format electronic pe tablete”.  

D-na preşedinte Iulia Havrici Tomşa mulţumeşte în numele membrilor 

consiliului local pentru aceste tablete.  

 

D-na preşedinte Iulia Havrici Tomşa supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 31.03.2014, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

D-na preşedinte Iulia Havrici Tomşa supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 02.04.2014. 

D-na consilier Mihaela Tanovici solicită ca la punctele a) - Proiect de 

hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitare Corp B Colegiul Naţional 

„Roman-Vodă” Roman şi b) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de 

parteneriat pentru proiectul: „Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 

Colegiului Naţional „Roman-Vodă” - Corp B, în vederea îmbunătăţirii calităţii 

infrastructurii educaţionale”,  Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale  Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, de pe 

ordinea de zi, să se consemneze faptul că domnia sa nu a participat la vot. 

Urmare a supunerii la vot, procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 

data de 02.04.2014 cu amendamentul d-nei consilier Mihaela Tanovici a fost 

aprobat în unanimitate de voturi. 
 

D-na preşedinte Iulia Havrici Tomşa supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 11.04.2014, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

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

privind aprobarea amplasării unei troiţe”; 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 

cuprinsul H.C. L. nr. 40 din 31.03.2014 – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;   

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C. L. nr. 14 din 28.01.2010 

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie 

a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ” – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;   

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

privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare 
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de pe raza Municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;   

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;   

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, 

curăţenie şi estetică în Municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;    

6. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2014, a 

listei de investiţii şi a listei de studii şi proiecte finanţate din bugetul 

local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;   

7. Proiect de hotărâre privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul local – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unei troiţe  – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;   

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

cuprinsul H.C. L. nr. 40 din 31.03.2014 – 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. 14 din 

28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de 

evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ” – 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 – 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. 

Dl. consilier Constantin Holban declară că nu este de acord cu prelungirea 

tacită a contractului de închiriere. „Se poate muta omul, doamne fereşte 

decedează, sau a vândut maşina şi nu se uită să vadă hotărârea consiliului local. 

El ştie că a plătit până la sfârşitul anului. E datoria mea dacă am închiriat un loc 

de parcare să vin să semnez şi să îmi prelungesc contractul”.  
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că s-a propus această practică  

la solicitarea cetăţenilor. „De fiecare dată la reînnoirea contractelor ei trebuiau 

să vină cu documente, să depună încă un dosar. Şi atunci am spus, exact cum aţi 

spus şi dumneavoastră: dacă mă mut sau nu mai am maşină întrerup contractul. 

Deci prelungirea tacită este făcută pentru a sprijini cetăţeanul şi nu primăria. El 

dacă are o problemă vine şi întrerupe contractul. Deci una este să se facă 

prelungirea cu o cerere şi alta e să facă prelungirea cu o documentaţie stufoasă, 

de la capăt, când situaţia nu s-a schimbat. Pentru a le veni în ajutor să nu mai 

depună toată această documentaţie ş-a propus acest proiect de hotărâre. Aceasta 

a fost logica.”  

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 4) 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. 

  

La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 133/2009 

pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, 

curăţenie şi estetică în Municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu amendamentul: 
 

 „la articolul 5 se introduc literele k) şi l) ce vor avea următorul conţinut: 
 

k) se interzice circulaţia vehiculelor All Terain vehicle (ATV) pe 

următoarele străzi şi bulevarde din Municipiul Roman: Tineretului, Anton Pann, 

Mihai Eminescu, C.A. Rosetti, Smirodava, Bogdan Dragoş, Alexandru cel Bun, 

Griviţei, Mihai Viteazu, Republicii, Roman Muşat, Ştefan cel Mare, Cuza Vodă, 

Sucedava, precum şi străzile care sunt în perimetrul acestora, în zonele de 

agrement, pe aleile de promenadă şi în parcurile de joacă; 

l) este interzisă abandonarea vehiculelor, cu sau fără proprietar, 

înmatriculate sau neîmatriculate, pe domeniul public sau privat al municipiului 

Roman;”   

                     

 „la articolul 8 se introduce l) ce va avea următorul conţinut: 
 

l) se interzice distrugerea şi/sau degradarea digurilor şi/sau malurilor 

râurilor de la limita teritorială a municipiului Roman;” 
  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
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La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 

2014, a listei de investiţii şi a listei de studii şi proiecte finanţate din bugetul 

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

amendamente: 
 

 „Se introduce articolul 3 ce va avea următorul cuprins: 

Se aprobă lista de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, 

conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre”; 
 

 Anexa nr. 1 se completează cu: 
 

„Spitalul Municipal de Urgenţă Roman 
 

LA PARTEA DE VENITURI: 
 

 – Subvenţii de la bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătăţii se majorează cu suma de 300 mii lei; 
 

 LA PARTEA DE CHELTUIELI: 

 – Reparaţii capitale aferente activelor fixe se majorează cu suma de 300 mii 

lei;” 
 

 Se introduce anexa nr. 4; 
 

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 – efectuarea unei cheltuieli din bugetul 

local – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei 

pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

propusă dar doreşte să facă un amendament. „Să se mărească suma cu 20.000 

mii lei pentru premierea echipei de handbal a Municipiului Roman care a obţinut 

un rezultat fabulos pentru un oraş ca al nostru respectiv, să joace finala Cupei 

României şi terminarea pe locul III în campionat”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 

domnului consilier Constantin Holban a fost aprobat cu 17 voturi „pentru”.  

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu nu a participat la vot. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea amplasării unei troiţe  – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu Dan Leoarenu precizează că în principiu este de 

acord cu acest proiect. „Ar trebui să facem într-un loc, într-o pastilă importantă 

din municipiu, o troiţă care de obicei se amenajează şi se pune la intersecţii de 

străzi sau de uliţe în mediul rural. Sunt de acord cu un monument, dar 

monumentul acesta să aibă totuşi un pic de amploare fiind în oraş. Aşa o cruce 

stil monument din lemn avem depusă şi în cimitir la Monumentul Eroilor. Eu 
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sunt de acord cu ideea amplasării unui monument, problema este cum arată acest 

monument şi cât de mult apasă el peste imaginea municipiului Roman. Mă 

gândesc dacă nu ar trebui să mergem ceva mai mult decât şi-ar permite la o 

intersecţie un sat, o comună, fiind vorba de un municipiu cu tradiţii şi militare şi 

culturale”. 

D-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac afirmă că această cruce de lemn 

sculptată se armonizează bine cu natura.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 

voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. consilier V. B. Savin). 

 

 

 

 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 


