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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 20.10.2014, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1280/20.10.2014. 

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 tuturor celor 21 de consilieri locali. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu îl roagă pe domnul viceprimar Lucian-

Ovidiu Micu să facă o propunere pentru preşedinte de şedinţă. 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu menţionează că pe ordinea de zi se 

află şi un proiect de alocare de fonduri pentru H.C.M. Roman şi în acest sens 

doreşte a se evita eventualele stări de incompatibilitate sau conflict de interese. 

„Propun ca preşedinte de şedinţă pe domnul consilier Maricel Benchea”. 

Urmare a supunerii la vot, propunerea domnului Lucian-Ovidiu Micu a 

fost aprobată cu 20 de voturi „pentru”. 

Dl. consilier Maricel Benchea nu a participat la vot. 
 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu dă citire noii stucturi politice a consiliului 

local ca urmare a prevederilor O.U.G. nr. 56/2014 pentru reglementarea unor 

măsuri privind administraţia publică locală. „Din totalul de 21 de consilieri 

locali în funcţie, în urma exprimării opţiunilor în termen legal, în momentul de 

faţă avem 13 consilieri locali independenţi, 4 consilieri P.S.D., 3 consilieri 

U.N.P.R. şi 1 consilier P.N.L. Nominal situaţia se prezintă astfel: dl. Leonard 

Achiriloaei – independent, dl. Gabriel Andrici – U.N.P.R., dl. Bogdan-Costinel 

Andrieş – independent, dl. Maricel Benchea – independent, dl. Petrică Capraru – 
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independent, d-na Lenuţa-Nuşa Chiriac – P.S.D., dl. Andrei Fron – independent, 

dl. Dumitru Ouatu – independent, dl. Petru Farcaşi – independent, dl. Petru 

Gîndulescu – P.S.D., d-na Iulia Havrici Tomşa – P.S.D., dl. Vasile-Bogdan 

Savin – PNL, dl. Mihai-Dănuţ Lichiardopol – independent, dl. Lucian-Ovidiu 

Micu – U.N.P.R., dl. Vasile Mocanu – independent, d-ra Livia-Nicoleta Patraşcu 

– P.S.D., dl. Mihai Armanu – independent, dl. Constantin Holban – independent, 

dl. Daniel Petrea – independent, d-na Mihaela Tanovici – independent, dl. Doru-

Mihai Alexandru – U.N.P.R.. Aş vrea să îl rog şi pe domnul primar să îşi 

exprime opţiunea pe care a avut-o”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în urma discuţiilor 

avute cu echipa consilierilor care s-au declarat independenţi şi dumnealui îşi 

declară independenţa. „Voi acţiona în perioada imediat următoare ca primar 

independent. Am dorit ca dincolo de conferinţa de presă să informez şi consiliul 

local”. 
 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 

prevederile alineatului 1 al articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea 

administraţiei publice locale. „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea 

hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude 

până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema 

supusă dezbaterilor consiliului local. Am rugămintea ca dumneavoastră să 

analizaţi cu atenţie proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă 

aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu participaţi la vot.” 
 

Preşedinte de şedinţă este dl. Maricel Benchea care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Maricel Benchea supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 30.09.2014, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 

- se introduce punctul Diverse (la propunerea domnului Lucian-Ovidiu 

Micu); 

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

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul 

Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale a municipiului Roman, pentru perioada 2014-2020 – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi a 

locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă 
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neremunerată în folosul comunităţii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local 

– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea și modificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2014 şi a listei cu obiectivele de investiții finanțate din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „ANEXEI nr. 14 – islazul comunal 

al municipiului Roman” – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

8. Diverse. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din 

Municipiul Roman – 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale a municipiului Roman, pentru perioada 2014-2020 – 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 cu 20 de 

voturi „pentru” şi 1 împotrivă (dl. C. Holban). 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unui imobil 

– 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea domeniilor serviciilor 

publice şi a locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta 

muncă neremunerată în folosul comunităţii – 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 – aprobarea alocării unei sume 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 
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de 

voturi „pentru”. 

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

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – rectificarea şi modificarea bugetului 

local consolidat pe anul 2014 şi a listei cu obiectivele de investiții finanţate din 

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

îndreptarea următoarelor erori materiale: 

„ În Anexa nr. 1: 
 

La SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE – VENITURI, la 11.02.02 - Sume 

defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor orașelor și municipiilor, în coloana AN în loc de 1303 mii lei este 

126 mii lei, iar în coloana TR IV în loc de 1303 mii lei este 126 mii lei; 

La SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE – VENITURI, la 11.02.02 A.J.F.P. 

Neamt, în coloana AN în loc de 1303 mii lei este 126 mii lei, iar în coloana TR 

IV în loc de 1303 mii lei este 126 mii lei; 

La SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE – TOTAL VENITURI, în coloana 

AN în loc de 4123 mii lei este 2946 mii lei, iar în coloana TR IV în loc de 4123 

mii lei este 2946 mii lei; 
 

La SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI, la Cap. 65.02 - 

ÎNVĂŢĂMÂNT, în coloana AN în loc de 1377 mii lei este 200 mii lei, iar în 

coloana TR IV în loc de 1377 mii lei este 200 mii lei; 

La SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI, la Cap. 65.02 - 

ÎNVĂŢĂMÂNT, punctul 10 Cheltuieli de personal (1177 mii lei în coloana AN 

şi 1177 mii lei în coloana TR IV) se elimină; 

La TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, în coloana AN în loc de 

2064 mii lei este 887 mii lei, iar în coloana TR IV în loc de 2064 mii lei este 

887 mii lei; 

La TOTAL CHELTUIELI, în coloana AN în loc de 4123 mii lei este 

2946 mii lei, iar în coloana TR IV în loc de 4123 mii lei este 2946 mii lei; 
 

În Anexa nr. 2: 
 

La Cap. 67 Cultură, Recreere, Sport, la Diferenţe (-) în loc de 100 mii lei 

este 122 mii lei, iar la Valoare finală în loc de 5668 mii lei este 5646 mii lei; 

La punctul 2 Modernizare Ştrand 71.01.01 de la Cap. 67 Cultură, 

Recreere, Sport la Diferenţe (-) în loc de 100 mii lei este 122 mii lei, iar la 

Valoare finală în loc de 3150 mii lei este 3128 mii lei; 
 

La Cap. 74 Salubritate, la Diferenţe (+) în loc de 221 mii lei este 222 mii 

lei, iar la Valoare finală în loc de 3000 mii lei este 3001 mii lei; 

La punctul 1 Reabilitare reţele apă şi canal în Municipiul Roman – 

Program AFM de la Cap. 74 Salubritate, la Diferenţe (+) în loc de 221 mii lei 

este 222 mii lei, iar la Valoare finală în loc de 1977 mii lei este 1978 mii lei; 
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La TOTAL, la Diferenţe (+) în loc de 2180 mii lei este 2181 mii lei, la 

Diferenţe (-) în loc de 100 mii lei este 122 mii lei, iar la Valoare finală în loc de 

25137,8 mii lei este 25116,8 mii lei;  ” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu îndreptarea aceloraşi erori 

materiale. 

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

îndreptarea erorilor materiale menţionate mai sus cu 18 voturi „pentru”. 

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

D-na consilier Mihaela Tanovici nu a participat la vot. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 

 Dl. director Mihai Plaii menţionează că diminuarea cheltuielilor de 

personal la învăţământ nu înseamnă că suma nu este venită. „Suma este alocată 

dar nu este venit plafonul. Plafonul cuprinde spitalul, primăria, piaţa şi 

învăţământul. Când o să vină plafonul o să mai facem încă o şedinţă de consiliul 

local.” 
 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea „ANEXEI nr. 14 – islazul 

comunal 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. 

 

Diverse: 
 

Dl. consilier Constantin Holban precizează că la punctul 2) de pe ordinea 

de zi (privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a 

municipiului Roman, pentru perioada 2014-2020) dumnealui a votat 

„împotriva”. „Consider că era mai bine dacă această strategie era postată pe site-

ul primăriei timp de două săptămâni, pentru dezbatere publică, pentru dezbatere 

cu toate O.N.G.- urile care sunt pe partea socială. Şi noi care suntem de stânga 

sau de centru stânga, să venim să conlucrăm la întocmirea acestei strategii, 

întrucât este o strategie care merge până în 2020. Nu pun la îndoială competenţa 

funcţionarilor publici sau a domnişoarei director Monac de la direcţia de 

asistenţă socială, dar consider că aşa era normal fiind vorba de o strategie. 

Trebuia procedat aşa cum s-a procedat la strategia pentru oraşul Roman, care 

este tot până în 2020.”  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că această strategie se referă 

strict la aparatul propriu din primărie. „Chiar şi aşa dacă dumneavoastră aveţi 

puncte de vedere sau observaţii noi le putem lua în calcul. Repet nu este o 

strategie socială la nivelul comunităţii, este la nivelul aparatului propriu din 

cadrul primăriei. Dar chiar şi aşa, orice punct de vedere va fi luat în considerare, 

dezbătut şi eventual cuprins într-un amendament într-o şedinţă viitoare.” 

Dl. consilier Doru-Mihai Alexandru doreşte să discute problema blocului 

de lângă hotel. „Când vii de pe strada Cuza-Vodă către hotel, către acel părculeţ 

minunat, există acel bloc din faţă care arată oribil. Există vreo posibilitate măcar 
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pentru bucăţica aceasta care se vede ? Hotelul frumos, blocul din dreapta care a 

fost reabilitat frumos, părculeţul frumos, dar drept în faţă:  jale.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că există o listă de blocuri 

de locuinţe care este aprobată de consiliul local pentru a fi introduse ca investiţii 

nerambursabile alocate prin exerciţiu bugetar 2014-2020. „În acea listă este şi  

acel bloc. Avem o listă de 52 de blocuri în acel program multianual. Eu sper 

undeva în partea a doua a anului următor să se dea drumul la atragere de fonduri. 

Atunci am înţeles că va fi o linie pentru finanţarea reabilitării locuinţelor 

publice, una pentru finanţarea reabilitării instituţiilor private şi una pentru 

finanţarea reabilitării instituţiilor publice. Aici noi avem două obiective: acele 

blocuri în care este introdus şi acesta de care faceţi dumneavoastră vorbire, dar 

şi sediul Primăriei municipiului Roman ca instituţie publică, pe care vrem să-l 

reabilităm. Deci le avem şi în plan, dar şi în strategia de dezvoltare a 

municipiului Roman. Acum aşteptăm doar dateline-urile pentru finanţările 

europene”.   

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu doreşte să făcut un apel către toţii 

membrii consiliului local. „Eu consider că am conlucrat bine în ultimii ani şi 

mulţumesc pentru acest lucru, dar şi pentru atitudine consilierilor locali 

indiferent de formaţiunea politică din care au făcut parte. Împreună am reuşit să 

facem lucruri importante. Cu ocazia diverselor inaugurări am mulţumit 

întotdeauna consiliului local. Dar acum fac un apel la dumneavoastră pentru că 

toţi suntem romaşcani. Aş adresa o rugăminte grupului de consilieri P.S.D. Va fi 

cât de curând o alocare de fonduri pentru O.U.G. nr. 28, în judeţul Neamţ. Va fi 

o sumă destul de importantă.  Eu am înţeles că ar fi vorba undeva în jur de 300 

de miliarde. De asemeni am înţeles că o sumă destul de mare va pleca la Târgul 

Neamţ. Eu înţeleg că fiecare om politic care reprezintă la un moment dat 

comunitatea lui să facă ceva pentru acea comunitate. Cred că ar fi normal, în 

respect faţă de alegătorii tradiţionali ai P.S.D. - ului care este un partid puternic, 

un partid mare, ca o parte din aceşti bani ar trebui să vină şi către Roman. Pentru 

că banii aceştia dacă vin, nu vin către Leoreanu sau către consiliul local, vin 

către municipalitate şi către cetăţeni. Nu cred că cetăţenii care ar vota canditatul 

P.S.D. - ului ar fi foarte onoraţi dacă ar vedea că la Roman vine zero lei şi în altă 

parte zeci de miliarde de lei. Nu sunt comunităţi în care trăieşte numai electorat 

P.S.D., sau P.N.L. De P.D.L. nu mai aduc vorbă, pentru că s-a stins lumina”. 

Dl. consilier Vasile Mocanu afirmă că dumnealui a înţeles de la primul 

ministru că orice primar care înaintează în termen de 24 de ore proiecte viabile, 

proiecte care să fie eligibile, va primi finanţare. „Nu are nici un fel de parti-pris 

pentru nimeni.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că sunt două proiecte 

mari: artera Roman Est şi artera Roman Vest. „Acestea au fost trecute prin 

comisia tehnico-economică de la nivelul Ministerului Dezvoltării, au fost 

aprobate şi au intrat în finanţare. Noi am făcut mai multe solicitări: una în luna 

iulie, una în luna august şi una la începutul lunii octombrie. Ocolitoarea Roman 

Vest cred că va fi gata în maxim două săptămâni. Dacă aţi observat, am făcut un 

efort să finalizăm, pe ocolitoarea Roman Est, măcar segmentul de drum care ţine 

de la europeană până la staţia de colectare şi transfer. Această staţie este 
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regională pe Roman Metropolitan şi aici vor veni toate comunele din jurul 

Romanului. Ori dacă noi nu am avea pregătită această arteră, maşinile cu gunoi 

pe unde să treacă ? Atunci ar veni pe drumurile din oraş. Această arteră ar prelua 

tot transferul de deşeuri menajere către staţia de transfer. Noi am reuşit acum să 

finalizăm segmentul din Roman Est de la E 85 până în poarta staţiei de transfer. 

Mai avem segmentul de la staţia de transfer până la Luţca. Ceea ce ar însemna 

că ar prelua transportul de deşeuri din zona de Est a judeţului Neamţ, tot ce este 

de la graniţa cu Vaslui-ul până la Siret. Eu v-am spus că nu contează din ce parte 

vin fondurile. În momentul când cineva a sprijinit oraşul eu cred că trebuie 

felicitat şi trebuie recunoscut acest lucru. Şi eu voi fi primul care voi face acest 

lucru. Cred că şi consilierii locali, dar şi organizaţia de la Roman, puteţi discuta 

acest lucru pentru că nu ne este indiferent. Oraşul nu este nici al dumneavoastră 

nici al meu, este al tuturor. Acum este momentul dumneavoastră să încercaţi 

acest lucru”. 

Dl. consilier Petru Gîndulescu declară că nu dumnealor au puterea de 

decizie. „Vom încerca pe cât se poate.!” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că doar îi roagă să 

sensibilizeze nu să hotărască. „De exemplu, dacă vor veni 40, 50, 60 de miliarde 

la Târgul Neamţ, măcar cu 10, 15 miliarde ar putea să vină şi la Roman. Aşa 

consider eu. Dacă la Târgul Neamţ vin 40, 50 de miliarde şi la Roman zero lei 

parcă mi se pare o tratare cu indiferenţă a alegătorului din Roman care are 

orientarea către această formaţiune politică. Înainte de a fi membri de partid 

suntem romaşcani. Dacă suntem împreună, să ne dăm mâna şi să facem ceva 

pentru acest oraş, pentru noi că şi noi trăim în acest oraş. Fără nicin un fel de 

ironie, fără nici un fel de răutate, dar totuşi dacă vin atât de mulţi bani parcă m-

ar durea inima să văd la Roman zero lei”.  

D-na consilier Iulia Havrici Tomşa declară, în numele echipei consilierilor 

locali P.S.D., că îşi vor da tot intesul şi vor încerca să influenţeze pe cât vor 

putea deciziile de la judeţ alături de consilieri judeţeni şi vom face totul pentru 

comunitate. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu mulţumeşte pentru înţelegere. 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Maricel Benchea declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

  Consilier local,                         Secretarul municipiului Roman, 

        Maricel BENCHEA                                         Gheorghe CARNARIU 


