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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 19.12.2014, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1540/12.12.2014. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Hotelului Roman, b-dul Roman Muşat, nr. 

26, începând cu orele 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 19 consilieri locali, lipsind motivat d-na consilier 

Mihaela Tanovici şi d-ra consilier Lavinia-Nicoleta Patraşcu. 

 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu urează bun venit atât consilierilor 

judeţeni cât şi domnului preşedinte al consiliului judeţean. „Vă mulţumesc că aţi 

răspuns invitaţiei noastre. „Am considerat că în cadrul unei activităţi de 

parteneriat, de colaborare interinstituţională, era firesc ca şi dumneavoastră să 

fiţi prezenţi la diverse activităţi ale instituţiilor locale pentru a lua la cunoştinţă 

modul în care se desfăşoară activităţile, dar nu numai. Este şi o recunoaştere a 

faptului că am simţit mereu alături consiliul judeţean, care s-a implicat în 

problemele pe care noi le-am ridicat şi sperăm acelaşi lucru să se întâmple şi pe 

viitor. Vă mulţumim şi vă urăm toate cele bune. Înainte de a începe activitatea 

propriu-zisă, organizatorii au pregătit o colindă din partea Colegiului Naţional 

Roman-Vodă, care a dorit să vină să colinde aparatul executiv al Municipiului 

Roman, dar şi cel al judeţului. Bine aţi venit, vă ascultăm cu drag.” 

Grupul de colindători de la Colegiul Naţional Roman-Vodă prezintă un 

moment artistic. 
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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. Vasile Mocanu care declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl. preşedinte Vasile Mocanu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 21.11.2014, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Vasile Mocanu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 09.12.2014, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Vasile Mocanu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 12.12.2014, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu propune un punct diverse. 
 

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

- se introduce punctul 20) – Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local consolidat; 

- se introduce punctul 21) – Proiect de hotărâre privind alocarea unor 

fonduri din bugetul local; 

- se introduce punctul 22) – Proiect de hotărâre privind închirierea unui 

imobil; 

- se introduce punctul 23) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

preluării unor imobile în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2 din 

Ordonanţa nr. 20 din 27 ianuarie 1994, republicată, privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente; 

- se introduce punctul 24) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

iniţierii procedurii de concesiune a serviciului public de salubritate-

componenta „Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor 

municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile 

menajere, cu excepţia celor cu regim special”- în localitatea Roman, 

judeţul Neamţ; 

- se introduce punctul 25) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

denumirii unor centre sociale şi reglementarea modalităţii de 

funcţionare a acestora; 

- se introduce punctul 26) – Proiect de hotărâre privind acordarea 

drepturilor de hrană pentru personalul Direcţiei Poliţiei Locale a 

Municipiului Roman; 
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- se introduce punctul 27) – Diverse (la propunerea d-lui Lucian-Ovidiu 

Micu); 

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv 

şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2015 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

3. Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 

2015 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor 

persoane fizice – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei 

de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local prin curse regulate unui operator de transport – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

5. Proiect de hotărâre privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului 

Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

6. Proiect de hotărâre privind încadrarea terenurilor din extravilanul 

municipiului Roman pe zone şi pe categorii de folosinţă – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 

privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare, parte componentă 

a Compartimentului Transport Public Local – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei speciale 

pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a 

serviciului de transport public în regim de taxi şi în regim de închiriere – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

9. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru 

transport public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

10. 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;  

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 42 din 21.03.2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din 

Municipiul Roman şi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul 
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Roman şi Asociaţia „ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcţionării 

acestuia – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi 

statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman 

– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

13. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/2009 – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de 

convieţuire pentru locatarii din căminele/internatele proprietatea 

Municipiului Roman administrate de către unităţile de învăţământ din 

Municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul 

privat al municipiului în domeniul public al statului – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

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

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

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

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul 

local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 

2014 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

21. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

22. Proiect de hotărâre privind închirierea unui imobil – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile în 

conformitate cu prevederile art. 9, al. 2 din Ordonanţa nr. 20 din 27 

ianuarie 1994, republicată, privind măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al construcţiilor existente – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de concesiune a 

serviciului public de salubritate-componenta „Precolectarea, colectarea şi 

transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special”- în 
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localitatea Roman, judeţul Neamţ – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unor centre sociale şi 

reglementarea modalităţii de funcţionare a acestora – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

26. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de hrană pentru 

personalul Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

27.  Diverse. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea actului 

constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

NEAMŢ”– 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 2) de pe ordinea de zi – stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2015. 

Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că taxele şi impozitele pe anul 

2015 rămân la fel ca cele din anul 2014.  

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – reducerea de la plata impozitului 

aferent anului 2015 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a 

unor persoane fizice – 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea Raportului de evaluare al 

Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public local prin curse regulate unui operator de transport – 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 – zonarea fiscală a teritoriului 

municipiului 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. 
 



Page 6 of 13 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – încadrarea terenurilor din extravilanul 

municipiului Roman pe zone şi pe categorii de folosinţă – 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 7) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 151 din 

15.11.2007 privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare, parte 

componentă a Compartimentului Transport Public Local – 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 8) de pe ordinea de zi – modificarea componenţei Comisiei 

speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a 

serviciului de transport public în regim de taxi şi în regim de închiriere – avizul 

comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism 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 – eliberarea unor licenţe de traseu 

pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale – 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 10) 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. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 

voturi „pentru”. 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 42 din 

21.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din 

Municipiul Roman şi încheierea acordului de parteneriat între Municipiul 

Roman şi Asociaţia „ROMAN 2000”, în vederea asigurării funcţionării acestuia 

– 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. 
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La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea organigramei, situaţiei 

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”. 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 81/2009 – 

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 14) de pe ordinea de zi – privind aprobarea Regulamentului 

cadru de conviețuire pentru locatarii din căminele/internatele proprietatea 

Municipiului Roman administrate de către unităţile de învăţământ din 

Municipiul Roman – comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism 

a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că au fost solicitări din 

partea mai multor unităţi de învăţământ care vedeau, nu într-un mod unitar, 

folosinţa acestor unităţi locative(fostele cămine). „Am gândit să avem un 

regulament cadru la nivelul municipiului, care să aducă subsecvent punctele de 

vedere a unităţilor de învăţământ de aşa natură, încât să existe un cadru general 

cărora să se subordoneze. Şi am creat un cadru general la nivelul municipalităţii, 

urmând ca fiecare unitate de învăţământ să-l particularizeze, dar neîncălcând 

cadrul general care este acum supus atenţiei dumneavoastră.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 15) 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 16) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unui teren din 

domeniul privat al municipiului în domeniul public al statului – avizul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil cu amendamentul 

ca după articolul 1 să se introducă un nou articol, ce va avea următorul conţinut:  

„În situaţia în care, în termen de 12 luni de la data aprobării prezentei, 

investiţia „Construire vestiare la Liceul Sportiv Roman” nu va fi aprobată şi 

finanţată, terenul revine la situaţia juridică anterioară prezentei hotărâri”.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului, a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri – 

avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 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 18) 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 în 

unanimitate de voturi.  
 

La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării 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. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 20) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2014 – 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”. 

Dl. Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
 

La punctul 21) de pe ordinea de zi – alocarea unor fonduri din bugetul 

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

după articolul 1 să se introducă nou articol, care va avea următorul conţinut: 

„Se aprobă modelul de contract cadru de finanţare, conform anexei nr. 1 

la prezenta hotărâre”. 

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este o aprobare de 

principiu, cu scopul de a putea merge în luna ianuarie cu 1/12 din buget. „Pentru 

a nu avea sincopă în luna ianuarie 2015, aprobăm de principiu această cheltuială 

pentru anul 2015, urmând toate celelalte fracţiuni ale acestui obiectiv să le 

aprobăm în 2015”.   

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru buget-finanţe, a fost aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu nu a participat la vot. 
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La punctul 22) de pe ordinea de zi – închirierea unui imobil – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

clădire a grădiniţei vis-a-vis de şcoala Carol I din cartierul Nicolae Bălcescu în 

care a funcţionat secţia de jandarmerie. „Ea s-a mutat într-o zonă centralizată 

unde se află Poliţia Locală, Direcţia de Evidenţa Informatizată a Persoanelor, 

Compania de Pompieri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - Divizia 

Roman şi aici va veni şi Jandarmeria. Având în vedere că această clădire va 

rămâne fără pază şi fără a fi folosită, ne-am gândit să o scoatem la licitaţie 

publică în vederea administrării, pentru a o ţine conservată sau chiar a veni cu 

îmbunătăţiri pe ea, dar şi pentru a aduce bani la bugetul local.” 

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

unanimitate de voturi.  
 

 La punctul 23) de pe ordinea de zi – aprobarea preluării unor imobile în 

conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2 din Ordonanţa nr. 20 din 27 ianuarie 

1994, republicată, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

„cu bulină” din faţa Hotelului care a fost reabilitat pe fonduri guvernamentale. 

„Acesta a fost finalizat şi conform legislaţiei în vigoare, proprietarii de 

apartamente urmează să plătească în rate contravaloarea lucrărilor de 

consolidare, reabilitare şi modernizare a acestor locuinţe. Această valoare se 

ridică la peste 30.000 de euro pe unitate locativă, în funcţie de suprafaţă. Unii 

dintre ei nu sunt dispuşi să plătească această sumă şi ar vinde aceste 

apartamente. Aceste apartamente dacă ar fi însuşite de către primăria 

municipiului Roman din bani care ar trebui recuperaţi de primărie - care este o 

cheltuială deja făcută, primăria nu mai trebuie să cheltuie acei bani şi ar plăti 

doar diferenţa de preţ. Prin această procedură am putea să achiziţionăm 2 

apartamente cu 2 camere în jurul sumei de 7.000 şi ceva de euro bucata şi 1 

apartament cu 3 camere in jurul sumei de 10.000 de euro. Sunt nişte preţuri 

extraordinar de bune pe piaţa imobiliară a Romanului, întrucât sunt în centrul 

oraşului. Ne-am gândit să le achiziţionăm, iar ulterior ele să fie transformate în 

locuinţe de serviciu pentru profesori, pentru ingineri, pentru jurişti, pentru 

medici care vin şi nu au unde să locuiască în municipiu. Fără drept ca ele să fie 

vândute de către municipalitate, ci să fie folosite pentru a ajuta specialiştii care 

vor veni în municipiu.”  

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

unanimitate de voturi.  
 

La punctul 24) de pe ordinea de zi – aprobarea iniţierii procedurii de 

concesiune a serviciului public de salubritate-componenta „Precolectarea, 

colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special”- în 
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localitatea Roman, judeţul Neamţ – avizul comisiei pentru administraţie publică 

locală, sport şi turism a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este vorba despre 

gestionarea colectării deşeurilor menajere de pe raza municipiului Roman. 

„Ţinând cont de faptul că s-a intrat în momentul de faţă cu depozitul de la Girov, 

iar lucrurile se vor mai lungi probabil, noi ne-am propus să demarăm activitatea 

doar la nivelul municipiului Roman pe termen de 1 an de zile, dar nu mai târziu 

de data la care va intra în funcţiune acest master plan pe deşeuri la nivelul 

judeţului Neamţ”. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 25) de pe ordinea de zi – aprobarea denumirii unor centre 

sociale şi reglementarea modalităţii de funcţionare a acestora – 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 26) de pe ordinea de zi – acordarea drepturilor de hrană 

pentru personalul Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

posibilitate care s-a creat printr-o precizare legală care vine să completeze 

atributul financiar şi pentru astfel de norme, cum ar fi norma de hrană. Noi 

creem în acest moment posibilitatea acordării pentru 2015 a putea fi prinsă în 

buget, urmând efectiv a discuta cu reprezentanţii celor două sindicate - cel de la 

nivel naţional şi cel de la nivelul primăriei şi cu cei din poliţia locală, astfel încât 

să ajungem la un numitor comun. Vreau să vă informez că datorită politicii 

naţionale de recrutare a personalului noi am avea dreptul la 70 de poliţişti locali, 

iar în momentul de faţă avem sub 40 cu care desfăşurăm activitatea. Este destul 

de greu de acordat libere, concedii şi aşa mai departe. Ar fi un gest frumos din 

partea consiliului local faţă de aceşti oameni care au salarii mici de sub 1.000 

lei, drept pentru care creem această posibilitate.”  

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

unanimitate de voturi. 

 

Diverse: 

 

 Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu consideră, în urma unor consultări şi 

solicitări pe care le-a avut, că cel mai bine ar fi să se discute cu consilierii locali 

despre aprobarea finanţării H.C.M. Roman. „Este vorba despre o decizie pe care 

ar trebui să o luăm astăzi privitor la cele două meciuri de Cupă Europeană care 

urmează a se disputa în luna februarie cu FC Midtjylland Håndbold din 

Danemarca. Avem două variante de lucru: una în care să jucăm un meci acasă şi 
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un meci în deplasare, ceea ce ar presupune cheltuieli în jur de 15.000 – 20.000 

de euro şi o variantă de a juca ambele meciuri în deplasare, pe cheltuiala 

formaţiei din Danemarca. Am zis să ne consultăm un pic împreună şi să luăm 

cea mai bună decizie referitoare la aceste jocuri. Am nevoie de părerea 

dumneavoastră. Vreau să ştiu cum e mai bine să facem: să gândim pur economic 

şi să jucăm ambele meciuri în Danemarca sau să le oferim posibilitatea 

spectatorilor din Roman să privească un meci de cupă europeană”. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este bine venită această 

consultare cu membrii consiliului local. “Par tentante ambele posibilităţi. Aici 

putem fi ori pragmatici, ori sentimentali. Dar trebuie să privim această decizie şi 

prin ochii romaşcanilor. Această echipă, FC Midtjylland Håndbold, cu care ne 

întâlnim în optimi, este una de top din Europa. Această echipă a jucat anul trecut 

în Champions League. Este în primele patru echipe ale Europei. Am avut 

ghinion la tragerea aceasta la sorţi, trebuie să recunoaştem. E o echipă greu de 

bătut, trebuie să ne luptăm, dar şansele sunt cele care sunt. Ei ne-au făcut o 

ofertă, aşa cum spunea domnul preşedinte al H.C.M. - domnul Micu, dacă 

mergem la ei şi jucăm ambele meciuri ei suportă toată cheltuiala. Ei nu sunt de 

acord să vină şi să joace ambele meciuri la noi, aşa cum au făcut membrii 

echipei din Suedia în etapa trecută, în şaisprezecimi. Dacă nu dorim să mergem 

să jucăm la ei, vor să jucăm aşa cum este programat, un meci la noi unul la ei. 

Meciul la noi cu tot ceea ce înseamnă cheltuială se ridică la aproape un miliard 

de lei vechi.” 

 Dl. consilier Constantin Holban este de părere că e mai bine să disputăm 

un meci acasă, deoarece suma nu e chiar aşa de speriat. “ Echipa noastră este 

foarte bună. Eu cred că danezele nu sunt de acord să dispute ambele meciuri la 

noi pentru că au văzut ce au păţit suedezele. Noi plătim echipa din banii 

romaşcanilor şi romaşcanii merită să vadă un meci de cupă europeană la cel mai 

înalt nivel. O ţinem un an de zile, dăm atâtea miliarde, iar acum pentru un 

miliard, „ne înecam ca ţiganul la mal”.” 

Dl. consilier Gabriel Andrici declară că este de aceiaşi părere. “Să le 

oferim suport şi încredere fetelor. Dacă le lăsăm să dispute ambele meciuri în 

Danemarca, e ca şi cum le-am lăsa din mână şi le-am lăsa bătute deodată”. 

Dl. consilier Petrică Căpraru afirmă că din punct de vedere financiar ar fi 

mai bine ca ambele meciuri să se desfăşoare acolo, iar noi să câştigăm ambele 

partide. „Să le batem pe banii lor”. 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu precizează că nu trebuie consumate 

toate resursele acum pe acest meci. „Noi am vrea şi anul viitor să ne calificăm în 

cupele europene şi atunci dacă ne consumăm o serie de resurse acum, ne trezim 

că ajungem în preajma play-off-ului sau a cupei României şi nu o să mai avem 

posibilitatea de a ajunge din nou în cupele Europene”. 

Dl. consilier judeţean Daniel Vasiliu-Moise propune ca meciul să se joace 

la Sala Polivalentă din Piatra Neamţ, unde capacitatea este mult mai mare şi 

există posibilitatea de a scoate un ban în plus, din vânzarea biletelor, de a finanţa 

această deplasare. Capacitatea Sălii Polivalente din Piatra Neamţ este de 4.500 – 

5.000 de locuri. Gândiţi-vă la biletele care s-ar vinde. În cacest caz aţi scoate şi 
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dumneavoastră o parte din cheltuiala care spuneaţi că ajunge în jur de 15.000 – 

20.000 de euro”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu doreşte să ştie în cazul în care ar lua 

în calcul această variantă, dacă vor primi astfel încât Sala Polivalentă din Piatra-

Neamţ să fie în mod gratuit dată spre folosinţă, să nu mai plătească niciun fel de 

taxă.  

Dl. consilier judeţean Neculai Puşcaşu solicită consilierilor locali să facă 

demersurile din timp pentru a juca în Sala Polivalentă, astfel încât legislativul 

judeţean să discute chestiunea în şedinţa din luna ianuarie. 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu consideră că este o idee bună ca 

meciul să se desfăşoare la Piatra-Neamţ. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu solicită membrilor consiliului local nu 

ca un vot legislativ ci ca un vot de opinie. „Cine ar fi „pentru” dintre consilierii 

locali pentru ca meciul să se desfăşoare în România ?” 

Decizia ca meciul să se desfăşoare în România a fost luată în unanimitate. 

Dl. preşedinte Vasile Mocanu doreşte să obţină din partea membrilor 

consiliului local un acord pentru a marca un eveniment deosebit în urbea nostră. 

„Este vorba despre alegerea în fruntea Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului a 

Înaltpreasfinţitului Ioachim Băcăuanul. Pentru a marca acest precedent în viaţa 

urbei noastre, v-aş propune să constituim o delegaţie din câţiva reprezentanţi atât 

ai Consiliului local cât şi ai primăriei Municipilui Roman, în frunte cu domnul 

primar să ne reprezinte şi să putem şi noi, ca legislativ local, să îi prezentăm 

felicitările şi urările noastre, acestei personalităţi care permanent este alături de 

iniţiativele şi de lucrurile deosebite care le desfăşurăm în municipiul nostru”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că înscăunarea va avea loc pe 

data de 4 ianuarie. „Pe data de 28 decembrie va avea loc înscăunarea 

Mitropolitului Banatului, iar pe data de 4 ianuarie va avea loc înscăunarea 

arhiepiscopului Romanului şi Bacăului. Sigur va fi un eveniment deosebit, fără 

precedent în istoria municipiului nostru, aşa cum spunea domnul preşedinte 

Vasile Mocanu, fiind prima dată când se alege un arhiepiscop la nivelul 

Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, pentru că acum 42 de ani când a urcat pe 

scaun Preasfinţitul regretat Eftimie cel Bun era Episcopie, acum este 

Arhiepiscopie. Din informaţiile mele vor fi prezenţi ierarhi din toată ţara 

inclusiv Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi sigur va fi un eveniment, 

pentru comunitatea noastră. Sunt convins că organizatorii, în speţă 

Arhiepiscopia vor face invitaţiile pentru toate instituţiile de aici şi din judeţ. 

Vom discuta şi vom analiza această iniţiativă pe care o putem duce la bun 

sfârşit.”  

 Dl. preşedinte Vasile Mocanu consideră că domnul primar împreună cu o 

delegaţie are acordul Consiliului local pentru a prezenta felicitările şi urările 

acestora Înaltpreasfinţitului Ioachim Băcăuanul. 

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol sesizează problema energiei 

electrice de pe strada Anton Pann. „Ne-au întrerupt curentul electric câte 8 ore 

pe zi timp de 3 zile. Consecinţele cred că le ştiţi şi dumneavoastră, frig în case, 

dispensare blocate, deci o surpriză extraordinară la mijlocul lunii decembrie.” 
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu informează membrii consiliului local 

că şi dumnealui are cunoştinţă despre acest fapt. „Ne-am adresat dezacordul 

nostru vis-a-vis de modul cum au fost planificate aceste investiţii în mijlocul 

iernii. Au spus că investiţiile sunt aprobate fiind o companie multinaţională de la 

nivel foarte înalt, decizia nu a fost luată de ei aici şi ca urmare nici nu au putut 

să intervină. I-am rugat să dea dovadă de înţelegere, să minimalizeze timpul şi 

disconfortul creat romaşcanilor.” 

Dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol afirmă faptul că cei de la E-on au 

fost contactaţi şi telefonic şi au fost destul de impertinenţi. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei mulţumeşte în calitate de reprezentant al 

Spitalului Municipal de Urgenţă Roman atât membrilor consiliului judeţean, 

domnului preşedinte al consiliului judeţean, consilierilor locali, cât şi domnului 

primar  pentru sprijinul acordat. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu mulţumeşte membrilor consiliului 

local pentru atributul eficient al activităţii în anul 2014. „Un consiliu lucrativ 

implicat, cu rezultate foarte bune. Mă declar foarte mulţumit de activitatea 

eficientă şi de modul în care v-aţi implicat. Marea majoritate sunt reprezentanţi a 

unor partide politice, dar eu cred că implicarea politică şi decizia politică trebuie 

să rămână la uşa administraţiei publice locale, iar decizia să se ia în numele 

cetăţenilor. Vreau să mulţumesc şi consiliului judeţean, pentru că atunci când 

Romanul a avut un punct sau mai multe pe ordinea de zi care ţinea de sprijinul 

comunităţii din partea de est a judeţului Neamţ am avut înţelegere. Înţelegere am 

avut şi de la regretatul preşedinte al consiliului judeţean – dl. Culiţă Tărâţă care 

din păcate nu mai este printre noi, dar eu vreau să îi mulţumesc pentru modul 

deschis  care l-a avut faţă de municipiul Roman. Vreau să mulţumesc domnului 

preşedinte aici de faţă pentru aceeaşi atitudine şi aceeaşi continuitate în a-şi 

manifesta buna intenţie faţă de Roman, precum şi consilierilor judeţeni 

indiferent de formaţiunea politică din care fac parte, pentru buna deschidere şi  

colaborare. Mulţumesc tuturor şi vă urez mult succes în 2015, sănătate, bună 

colaborare spre binele cetăţenilor şi „La mulţi ani” !” 

Dl. preşedinte al consiliului judeţean îi mulţumeşte atât domnului primar 

pentru invitaţie cât şi consilierilor locali ai municipiului Roman, menţionând că 

Romanul va avea mereu o uşă deschisă.  

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Vasile Mocanu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

          Vasile MOCANU                                        Gheorghe CARNARIU 

 


