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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 30.06.2014, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 830/23.06.2014. 

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 Petru 

Gîndulescu, dl. consilier Daniel Petrea şi d-na consilier Mihaela Tanovici. 

 
Preşedinte de şedinţă este dl. Constantin Holban care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 
Dl. preşedinte Constantin Holban supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 29.05.2014, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 
Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 14) - „Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. Compania 

Artistică Mix Music Show S.R.L. din Bucureşti şi Municipiul Roman 

pentru realizarea Proiectului „MIX MUSIC EVO” ediţia a IV-a în 

perioada 04 - 06 iulie 2014; 



Page 2 of 7 

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

privind modificarea H.C.L. nr. 80 din 30.06.2011 privind aprobarea 

concesionării directe a unor locuri de parcare; 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 34 din 31.03.2014 

privind aprobarea organigramei, situaţia posturilor şi statelor de funcţii 

şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă 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 Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului de specialitate şi serviciilor publice de interes 

local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind 

stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice 

durabile în municipiul Roman pentru persoane juridice (schema locală 

de ajutor de stat) – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor 

de şoferi, cu cursanţi, pe raza municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

6.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

„BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

7.  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 Lucian Ovidiu Micu 

– Viceprimarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie 

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

Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat a municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de 

colaborare între Municipiul Roman, Liceul cu Program Sportiv Roman 

şi Handbal Club Municipal Roman în vederea susţinerii sportului pe 

plan local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 
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11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, a 

listei de investiţii şi a listei de studii şi proiecte – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L. nr. 83/2014 

privind aprobarea Metodologiei de repartizare şi facturare individuală  a 

consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre 

S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. Bucureşti şi 

Municipiul Roman pentru realizarea Proiectului „MIX MUSIC EVO” 

ediţia a IV-a în perioada 04 - 06 iulie 2014 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 80 din 30.06.2011 

privind aprobarea concesionării directe a unor locuri de parcare – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 

prevederile articolului 46 din legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice 

locale. „Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu atenţie proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de 

incompatibilitate, să nu participaţi la vot.” 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 34 din 

31.03.2014 privind aprobarea organigramei, situaţia 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.  

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 2) 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi serviciilor publice de 

interes local – 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 în 

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind 

stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în 

municipiul Roman pentru persoane juridice (schema locală de ajutor de stat) – 

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 5) de pe ordinea de zi – circulaţia autovehiculelor aparţinând 

şcolilor de şoferi, cu cursanţi, 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. 

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 147 din 

27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

„BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Gabriel Andrici afirmă că are de făcut un amendament în 

ceea ce priveşte tarifele. „Propun următoarele tarife:  

- pentru: Didactic – individual în sistem de abonament: 10 şedinţe x 11 

lei/şedinţă = 110 lei/abonament; 

- pentru: Didactic – grup de minim 10 persoane: 10 şedinţe x 10 

lei/şedinţă = 100 lei/abonament. 

Susţin acest amendament deoarece am mers de mai multe ori la bazin şi 

mulţi părinţi solicită acest lucru”. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială a fost 

aprobat cu 13 voturi „pentru”şi 4 abţineri (d-na. L.N. Chiriac, dl. C. Holban, dl. 

D. M. Alexandru şi dl. G. Andrici) şi 1 împotrivă (dl. V. B. Savin). 

 

La punctul 7) 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. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea contului anual de execuţie 

bugetară pe anul 2013 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat a 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui protocol de 

colaborare între Municipiul Roman, Liceul cu Program Sportiv Roman şi 

Handbal Club Municipal Roman în vederea susţinerii sportului pe plan local – 

avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Holban propune domnilor consilieri prezenţi să se 

abţină la acest punct şi la şedinţa următoare, împreună cu domnul primar şi 

domnul director Petrică Sandu să fie prezentat un alt protocol mult mai complet. 

„Nici măcar comisia noastră pentru cultură, culte, sănătate, sport şi turism nu a 

fost consultată înainte. Este bine să mai discutăm”.  

Dl. consilier Maricel Benchea doreşte să afle punctul de vedere al 

domnului viceprimar Lucian-Ovidiu Micu. 

Dl. consilier Constantin Holban este de acord cu propunerea domnului 

Maricel Benchea, dar mai întâi doreşte dumnealui să ofere anumite lămuriri. 

„Echipa de handbal a Liceului cu Program Sportiv a obţinut nişte rezultate 

excepţionale anul acesta, respectiv locul III la Olimpiada Şcolară de la Baia 

Mare şi locul III la Campionatul Naţional de la Bucureşti. Un orăşel ca 

Romanul, faţă de ce condiţii au toate echipele mari care au venit la turneul final, 

care joacă în divizia A, sunt câte 12 jucătoare venite noi, au condiţii, 

cantonamente, etc. La noi absolut nimic. Ce aş fi dorit eu în acest protocol, să 

asigurăm un cantonament echipei de handbal de junioare I, de vară, de iarnă. 

Aici nu este prevăzut. Am avut discuţii şi cu domnul Micu şi cu domnul secretar 

pe această temă. Eu am propus clar să se retragă acest proiect. Domnul 

viceprimar Lucian Micu mi-a spus că nu poate retrage acest proiect decât 

iniţiatorul, care este domnul primar. Doar el putea să îl retragă. Din acest motiv 

v-am rugat, dacă veţi fi de acord cu mine, să amânăm acest proiect de hotărâre”. 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu felicită performanţa realizată de către 

echipa de handbal a junioarelor. „Este o peformanţă deosebită dar trebuie să ne 

gândim că în spatele acestei performanţe concură de fapt mai multe lucruri 

printre care şi sprijinul pe care municipalitatea, primăria municipiului Roman în 

speţă, ca proprietar a clădirii Sălii Sportului. Raţiunea pentru care s-a apelat la 

un astfel de protocol ţine foarte simplu de faptul că primăria Municipiului 

Roman este membru în cadrul asociaţiei de Handbal Club Municipal Roman şi 

bineînţeles trebuie să protejeze interesele acesteia. Au fost în trecut situaţii în 
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care jucătoare care au fost pregătite la Liceul cu Program Sportiv au fost 

transferate la cluburi din alte localităţi ale ţării drept pentru care spunem noi nu 

ni se pare corect ca primăria municipiului Roman ca şi proprietar a sălii, ca şi 

entitate care plăteşte toate utilităţile legate de utilizarea sălii sporturilor şi ca 

membru în cadrul H.C.M. Roman să nu poată să aibă un cuvânt în ceea ce 

priveşte viitorul unei anumite jucătoare care poate fi considerată de performanţă 

şi de interes pentru H.C.M. Roman. Acestea sunt singurele raţiuni care stau la 

baza acestui protocol, evitarea ca anumite transferuri să se facă către alte cluburi 

din ţară care nu au practic niciun merit în creşterea acestei jucătoare”.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 

voturi „pentru”, şi 3 abţineri (dl. C.Holban, dl. V. B. Savin şi dl. V. Mocanu). 

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

 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local pe anul 

2014, a listei de investiţii şi a listei de studii şi proiecte – 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

din bugetul local. Cele 2 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 – 1.500 lei pentru editarea volumului „Amintiri, evocări, reflexii”, 

d-lui Petru Chirica, cu domiciliul în municipiul Roman, str. Veronica 

Micle, bloc 6, ap. 44 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi; 

 art. 2 – 1.500 lei pentru deplasarea la Munchen în vederea prezentării şi 

lansării volumului „Teoria reverberaţiilor cuantice”, d-lui Grecea 

Constantin, cu domiciliul în municipiul Roman – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea completării H.C.L. nr. 

83/2014 privind aprobarea Metodologiei de repartizare şi facturare individuală  a 

consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului – avizul comisiei 

pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil cu următorul 

amendament:  

„Art. 1. Stabilirea consumului de apă şi canal se va face urmare a citirii 

indexului de consum de pe apometru individual, de la subsol sau de la uşa 

apartamentului”. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. Constantin Alexa - membru al comitetului local de iniţiativă, 

mulţumeşte pentru finalizarea acţiunii de contorizare şi facturare a apei, 
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domnului primar Laurenţiu-Dan Leoreanu, domnului consilier Vasile Mocanu, 

televiziunii Topall şi Ziarului de Roman. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 

  

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de colaborare 

dintre S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. Bucureşti şi Municipiul 

Roman pentru realizarea Proiectului „MIX MUSIC EVO” ediţia a IV-a în 

perioada 04 - 06 iulie 2014 – avizul comisia 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 Doru-Mihai Alexandru întreabă care sunt costurile acestui 

proiect. 

Dl. Lucian-Ovidiu Micu afirmă că cele mai mari costuri sunt ale 

companiei care organizează acest eveniment. 

Dl. Mihai Bîrjovanu precizează că municipalitate va contribui cu 

contravaloarea cazării şi mesei oficialilor şi a salubrizării. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 15) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 80 din 

30.06.2011 privind aprobarea concesionării directe a unor locuri de parcare – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarfea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 

voturi „pentru”. 

D-na Lenuţa Nuşa Chiriac şi d-lul Dumitru Ouatu nu au participat la vot. 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Holban declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 
       Preşedinte de şedinţă  

  Consilier local,                         Secretarul municipiului Roman, 

       Constantin HOLBAN                                   Gheorghe CARNARIU 


