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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 21.11.2014, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1422/14.11.2014. 

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 20 de consilieri locali, lipsind motivat domnul consilier 

Vasile-Bogdan Savin. 
 

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. Lucian-Ovidiu Micu care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 20.10.2014, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 
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Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 23.10.2014, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 

Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 11.11.2014, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 

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

- se introduce punctul 16) – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

unor locuinţe şi mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în 

vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

- se introduce punctul 17) – Proiect de hotărâre privind stabilirea 

cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. din Aleea Vasile Lupu din 

blocurile nr. 6, 8, 10, 12, 14 pentru titularii de contracte de închiriere ce au 

împlinit vârsta de 35 de ani şi au 5 ani de la data repartizării locuinţei, conform 

art. 8, alin. 4, lit. „a” din Legea  nr. 152/1998R – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

- se introduce punctul 18) – Proiect de hotărâre privind compensarea unor 

sume datorate de S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman către 

municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

- se introduce punctul 19) – Proiect de hotărâre privind modificarea 

bugetului local consolidat pe anul 2014, a listei  de studii şi proiecte şi a listei de 

investiţii finanţate din buget local, precum şi a listei de investiţii finanţate din 

fondul de dezvoltare a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

- se introduce punctul 20) – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 

nr. 83/29.05.2014 privind aprobarea „Metodologiei de repartizare şi facturare 

individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului" şi a 

„Convenţiei - cadru de facturare individuală a consumurilor de apă şi canalizare", 

completată prin H.C.L. nr. 96/30.06.2014 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

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

1. 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; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman şi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 

2015 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

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

privind aprobarea organigramei, situatia posturilor şi statelor de funcţii şi 
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personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării unor posturi la Spitalului 

Municipal de Urgenţă Roman în vederea ocupării acestora prin concurs – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor spaţii cu 

destinaţie de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical, din 

cadrul Dispensarului III-V şi a Dispensarului VI, Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului Local multianual 

privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din 

municipiul Roman, reactualizat până în luna noiembrie 2014 – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinînd domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în 

favoarea S.C.  E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unui teren 

proprietate publică a Municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor 

terenuri – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe şi mandatarea 

S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii 

contractului de vânzare-cumpărare – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 

local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Roman la 

CONVENŢIA PRIMARILOR – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuinţe şi mandatarea 

S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în vederea încheierii 

contractelor de vânzare-cumpărare – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 
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17. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă 

locuinţelor A.N.L. din Aleea Vasile Lupu din blocurile nr. 6, 8, 10, 12, 14 

pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani 

şi au 5 ani de la data repartizării locuinţei, conform art. 8, alin. 4, lit. „a” 

din Legea  nr. 152/1998R – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind compensarea unor sume datorate de S.C. 

MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman către municipiul Roman – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local consolidat pe 

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

buget local, precum şi a listei de investiţii finanţate din fondul de 

dezvoltare a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 83/29.05.2014 privind 

aprobarea „Metodologiei de repartizare si facturare individuală a 

consumului de apa înregistrat la branşamentul condominiului" şi a 

„Convenţiei - cadru de facturare individuala a consumurilor de apa şi 

canalizare", completată prin H.C.L. nr. 96/30.06.2014 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

 

 La punctul 1) 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Roman şi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2015 – 

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. 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 cu 18 

voturi „pentru”. 

D-nii consilieri Gabriel Andrici şi Leonard Achiriloaei nu au participat la 

vot. 
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 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea deblocării unor posturi la 

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman în vederea ocupării acestora prin concurs 

– avizul comisiei pentru  buget-finanţe a fost favorabil.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Vasile Mocanu întreabă dacă aceste posturi sunt cele care au 

fost blocate ca urmare a acelei ordonanţe de urgenţă. „Ele s-au deblocat acum nu 

? ” 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că pentru a fi scoase la 

concurs aceste posturi trebuie respectată o anumită procedură: aprobare în 

comitetul director, în consiliul de administraţie, avizul consiliul local, etc. 

„Precizez că aceste posturi sunt asigurate pe cale naturală prin plecări şi 

pensionări.” 

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol constată că s-a deblocat un post de 

asistent pe radiologie. „Anul acesta ne-au plecat 2. Funcţionăm efectiv în stare 

de „avarie”. În al doilea rând constat că nu este niciun post de radiolog. Este 

doar un singur titular la ora aceasta întrucât am plecat 4.”  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că s-au făcut deja demersuri 

la minister pentru deblocarea unui post de radiolog.  

Dl. consilier Leonard Achiriloaei menţionează că aceste posturi sunt exact 

pe bugetul care l-am aprobat. „Ne încadrăm în aceeaşi sumă.” 

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol consideră că ar trebui acordate şi 

anumite facilităţi pentru a atrage medici. „Trebuie gândit ceva pentru că în 

decembrie sunt sărbătorile, iar foarte multe gărzi sunt neacoperite. Este o 

problemă foarte mare.” 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei precizează că discuţia aceasta a fost 

purtată şi în consiliul de administraţie unde s-a creionat o strategie pentru 

perioada imediat următoare.  

  Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că această situaţie se 

regăseşte şi în alte oraşe, ca de exemplu oraşul Bârlad. „Este o problemă 

generală. Noi ne-am propus la anul poate achiziţionăm 2,3,4 apartamente, câte 

vom putea conform bugetului, apartamente de la blocul cu bulină, pentru a le 

avea ca locuinţă de serviciu pentru profesori, pentru ingineri, pentru medici, care 

doresc să lucreze în domeniul public. Există o preocupare în acest sens, rămâne 

să vedem ce se va întâmpla”.   

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol declară că spitalul riscă să fie 

retrogradat. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că are cunoştinţă despre acest 

lucru. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 

voturi „pentru”. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
  

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor spaţii cu 

destinaţie de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical, din cadrul 

Dispensarului III-V şi a Dispensarului VI, Roman – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului 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 6) de pe ordinea de zi – actualizarea Programului Local 

multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din 

municipiul Roman, reactualizat până în luna noiembrie 2014 – avizul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
   

La punctul 7) 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unor imobile 

– 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 9) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi servitute 

în favoarea S.C.  E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unui teren 

proprietate publică 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 cu 19 

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

La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi închirierii 

unor terenuri. Cele 4 puncte (3 concesiuni şi 1 închiriere) au fost avizate de către 

comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului şi comisia juridică şi votate 

de către plenul consiliului local după cum urmează: 
 

CONCESIUNI 
 

 art. 1 – Anton Pann, 34/34 – 16,00 m.p. – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 2 – Aleea Tudor Vladimirescu 4/1 – 7,00 m.p. – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 3 – Libertăţii, 3 – 8 x 15,00 m.p. – avizat favorabil; 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că acolo sunt garaje deja 

existente ale căror contracte de concesiune au expirat. „Legea obligă ca la 

finalizarea contractului de concesiune să se vină din nou în consiliul local cu o 

nouă propunere. Fie se scot din nou la licitaţie şi poate să vină oricine din zonă 

să participe la licitaţie, fie - dacă gândim un alt plan în zonă - putem să decidem 

să nu mai prelungim aceste contracte de concesiune şi ulterior să amenajăm o 

parcare sau altceva”.   
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D-na arhitect Ana-Maria Alexe precizează că aceste garaje sunt situate în 

spatele blocului 3 de pe strada Libertăţii. „Între bloc şi centrala existentă.” 

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

autorizaţie de construcţie, au fost concesionate pe o perioadă de 15 ani, dar le-a 

expirat concesiunea. „Ei sunt proprietari de garaje şi concesionari de teren şi au 

solicitat reluarea procedurii de licitaţie.” 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu precizează că procedural se scot din 

nou la licitaţie. „Garajele sunt existente şi sunt construite în baza unor 

autorizaţii. Nu se construieşte nimic nou acolo.” 

 art. 3 – Libertăţii, 3 – 8 x 15,00 m.p. – aprobat în unanimitate de 

voturi; 
 

ÎNCHIRIERI 
 

 art. 1 – Bd. Roman Muşat, 46 – 15,00 m.p. – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri. 

Cele 4 puncte au fost avizate de către comisia pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului, comisia pentru buget-finanţe şi comisia juridică şi votate de către 

plenul consiliului local după cum urmează: 

 art. 1 – dl. Stănescu Cireşu – Aleea Revoluţiei, 9 – 400 m.p. – 

avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 2 – d-na Antoci Adriana Crina  –  Ştefan cel Mare, 15, P1 – 62 

m.p. – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 3 – d-na Guţu Gabriela Daniela – Cuza Vodă, 21/2 – 16 m.p. – 

avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 4 – S. C. TERMOBIAL S.R.L. – Nordului, 3 – 319,92 m.p. – 

avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unei locuinţe şi 

mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii 

contractului de vânzare-cumpărare – 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea unei documentaţii de 

urbanism – 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 cu 16 

voturi „pentru” şi 4 împotrivă (d-na L. N. Chiriac, d-na I. Havrici Tomşa, d-ra   

L. N. Patraşcu şi dl. P. Gîndulescu). 
 

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

din bugetul local. Cele 2 puncte au fost avizate de către comisia petru buget-
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finanţe, comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi comisia 

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

 art. 1 – 120.000 lei în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor şi 

activităţilor specifice sfârşitului de an 2014 (Ziua Naţională a României, 

Nunta de Aur, Carnavalul de Crăciun, Caleaşca lui Moş Crăciun, 

Festivalul de Datini şi Obiceiuri ,,Roman Metropolitan”, Şedinţa festivă 

de sfârşit de an a Consiliului Local şi Revelionul 2015) – avizat favorabil 

– aprobat cu 18 voturi „pentru”;  
 

D-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac şi dl. consilier Petrică Capraru nu au 

participat la vot.  
 

 art. 2 – 6.000 lei în vederea renovării spaţiilor puse la dispoziţie de I.S.U. 

„Petrodava” Neamţ, în cadrul Detaşamentului de Pompieri  Roman, pentru 

asigurarea condiţiilor necesare funcţionării unei structuri de învăţământ – 

Centru de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de 

urgenţă (achiziţionarea de materiale de construcţii şi amenajări interioare 

precum şi obiecte sanitare) – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de 

voturi;   
 

La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea aderării Municipiului 

Roman la CONVENŢIA PRIMARILOR – 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 16) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuinţe şi 

mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în vederea 

încheierii contractelor de vânzare-cumpărare – 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 17) de pe ordinea de zi – stabilirea cuantumului chiriei 

aferentă locuinţelor A.N.L. din Aleea Vasile Lupu din blocurile nr. 6,8,10,12,14, 

pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani şi au 

5 ani de la data repartizării locuinţei, conform art. 8, alin. 4, lit. „a” din Legea  

nr. 152/1998R – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu 

amendamentul ca chiria aferentă locuinţelor A.N.L. din blocurile nr. 6, 8, 10, 12, 

şi 14 situate în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu pentru titularii 

contractelor de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, să fie în cuantum de 

5,00 lei/m.p. suprafaţă utilă/lună în loc de 5,90 lei/m.p. suprafaţă utilă/lună. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul de mai 

sus a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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La punctul 18) de pe ordinea de zi – compensarea unor sume datorate de 

S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman către municipiul Roman – 

avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. consilier Vasile Mocanu întreabă dacă S.C. Municipal Locato Serv 

S.A. are în proiecţia sa faptul că va obţine la sfârşitul acestui an profit. „Dacă se 

solicită numai compensarea, compensarea se face în primul rând numai pe profit 

şi după aceea vin celelalte elemente.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că aici este vorba despre nişte 

sume pe care ni le datorează S.C. Municipal Locato Serv şi sume pe care 

Primăria le datorează la S.C. Municipal Locato Serv. „Noi suntem obligaţi prin 

lege să plătim chirie la locuinţele celor cu dizabilităţi. Noi nu le-am plătit şi 

avem o datorie destul de mare faţă de S.C. Municipal Locato Serv. S.C. 

Municipal Locato Serv are nişte datorii faţă de noi care provin din cei 50% din 

chirii şi atunci am zis să încercăm să compensăm între noi aceste sume.”  

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

unanimitate de voturi.  
 

La punctul 19) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2014, a listei  de studii şi proiecte şi a listei de investiţii 

finanţate din buget local, precum şi a listei de investiţii finanţate din fondul de 

dezvoltare a 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 cu 19 

voturi „pentru”. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 

 

La punctul 20) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 83/29.05.2014 

privind aprobarea „Metodologiei de repartizare si facturare individuală a 

consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului" şi a „Convenţiei - 

cadru de facturare individuală a consumurilor de apa şi canalizare", completată 

prin H.C.L. nr. 96/30.06.2014 – 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. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

       Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

       Lucian-Ovidiu MICU                                   Gheorghe CARNARIU 


