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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 14.01.2015, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 25/12.01.2015. 

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 15 consilieri locali, lipsind motivat d-na consilier 

Lenuţa-Nuşa Chiriac, d-ra consilier Livia-Nicoleta Patraşcu, dl. consilier 

Bogdan-Costinel Andrieş, dl. consilier  Andrei Fron, dl. consilier Petru 

Gîndulescu (şi-a înaintat demisia) şi dl. consilier Daniel Petrea. 
 

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 

extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
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Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarea modificare: 

- Se introduce punctul 3) – Proiect de hotărâre privind acoperirea 

definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2014 – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman, 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ din 

municipiul Roman pentru anul şcolar 2015-2016 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

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

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2014 – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ din municipiul Roman pentru anul şcolar 2015-2016 – 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 – alocarea unor fonduri din bugetul 

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

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

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. preşedinte Vasile Mocanu doreşte să ştie dacă nu cumva acestor 

activităţi colaterale care sunt finanţate din bugetul local li se pot găsi alte surse 

de finanţare. “Sigur că este foarte greu de găsit alte surse, pentru că şi societăţile 

comerciale gâfâie, ştiţi câte probleme sunt, dar vreau să ni se explice dacă s-au 

făcut şi alte demersuri. Eu sunt pentru sport, pentru cultură, pentru învăţământ, 

dar haideţi să vedem ce segment de populaţie deserveşte, ce interese deosebite 

ale municipalităţii sunt pentru a promova un asemenea produs, un asemenea 

serviciu, o asemenea activitate. Nu am nimic împotrivă, sincer vă spun. Sunt 

pentru sport, dar trebuie să înţelegeţi că bugetul acesta este extraordinar de greu 

de acoperit.” 

 Dl. consilier Maricel Benchea prezintă palmaresul S.C.M. Petrotub 

Roman de la înfiinţare şi până în prezent, precum şi situaţia financiară a clubului 

în anul 2014. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că este foarte greu pentru 

municipiul Roman să susţină foarte multe activităţi. “Pentru ceea ce înseamnă 

educaţie, învăţământ, sănătate, social şi sport, peste trei sferturi din buget se duc 

aici. Avem foarte diversificate şi foarte bine finanţate aceste componente, dar 

este din ce în ce mai greu. După ultima hotărâre de guvern ca proiect şi care 

astăzi am înţeles se va aproba, nu ştiu dacă se va aproba în forma care este, 
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suntem foarte dezavantajaţi. Foarte mulţi bani se duc către comune. După 1989 

U.A.T.-urile tot s-au desfiinţat şi s-au înfiinţat comune care nu aveau justificare 

din punct de vedere economico-social-financiar. Acestea însă nu se pot întreţine.  

Sunt comune care realizează buget de 3 miliarde de lei vechi pe an şi care 

conform hotărârii de guvern vor primi circa 12 miliarde de la guvern, de la 

bugetul naţional, ceea ce înseamnă că vor primi de 4 ori mai mult decât bugetul 

pe care ei îl pot realiza. Unde se duc aceşti bani ? Se duc în funcţionarea 

primăriilor, în social şi în utilităţi. Deci practic nu sunt bugete care să susţină 

dezvoltarea unităţilor administrativ teritoriale, modernizarea României în 

ansamblu, ci susţinerea unei stări de fapt cu sprijinirea unei componente sociale 

care sigur că trebuie sprijinită, dar nu la asemenea dimensiune. Cred că noi în 

România trebuie să încurajăm munca, trebuie să încurajăm o gândire pragmatică 

spre dezvoltare şi nu nemunca şi mâna întinsă. Am văzut zilele trecute că la 

eliberarea alimentelor prin programul european, prin intermediul Guvernului şi 

al Primăriei municipiului Roman erau taxiuri şi maşini Mercedes şi BMW care 

veneau şi ridicau alimentele. Cred că noi trebuie să ne dezbarăm de astfel de 

metehne care datează din anii 1989. Eu nu vreau să spun că am o gândire de 

stânga, de dreapta sau de centru, dar am o gândire cred eu sănătoasă. Gândirea 

sănătoasă trebuie să promoveze competenţa, munca, dezvolatarea şi nu lenea şi 

mâna întinsă. Acolo unde nu se poate, unde sunt oameni cu boli, cu handicap, în 

vârstă şi nu pot munci trebuie să îi ajutăm. Când vezi oamenii care sunt cât 

munţii că aşteaptă cu mâna întinsă de la guvern sau de la primărie, cred că este o 

meteahnă proastă a României. Ţinând cont de aceste lucruri, eu luni voi la 

şedinţa comitetului naţional director, al Asociaţiei municipiilor şi voi ridica 

această problemă cu finanţarea. Cred că satele, comunele, oraşele şi municipiile 

trebuie ajutate să se dezvolte nu să lâncezească. Eu chiar aş spune că nu trebuie 

să avem comună în România sub 5.000 de locuitori, oraş în România sub 10.000 

de locuitori şi municipiu sub 30.000 de locuitori. În România sunt pe 7.000 de 

U.A.T.- uri în timp ce în Marea Britanie sunt 444. Care este gândirea, care este 

dezvoltarea, care este modernismul ? Deci trebuie să avem cu toţii o determinare 

şi să schimbăm ceva. În sensul acesta într-o stare de fapt în care ne aflăm 

bugetul nu ne va ajuta să finanţăm toate aceste lucruri şi atunci trebuie să fim 

foarte pragmatici. Gândirea mea a fost întotdeauna pe competiţie, pe 

performanţă şi pe ceea ce întruneşte largul accept al publicului. Cred că discuţia 

noastră şi în hotărârea comitetului director vine ca o întâmpinare, să vedem în 

vară ce se va întâmpla. Dacă lucrurile vor merge prost din punct de vedere 

financiar, sigur că aici sunt şi grupe de copii, vom vedea cum vom putea ajuta cu 

Liceul Sportiv, această bază, sau o dăm clubului sportiv din Roman, dar să nu 

cheltuim atât de mulţi bani fără să se vadă o perspectivă. Poate să spună cineva 

că bani se cheltuiesc şi la handbal, dar este o echipă fanion care este în puţinele 

echipe din România, sunt doar 14 echipe din România în Liga Naţională care se 

bat întotdeauna acolo sus, să se califice în Cupele Europene, să ducă numele 

oraşului în ţară şi în Europa. Ai nevoie şi de beton şi de borduri şi de canal şi de 

blocuri şi de asfalt şi de spaţii verzi, dar ai nevoie şi de învăţământ şi de sănătate 

şi de divertisment şi de sport. De toate ai nevoie, dar în acelaşi timp trebuie să 

gândim cu pragmatism, drept pentru care eu apreciez iniţiativa comitetului 
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director şi înţeleg aşa, că dumneavoastră vreţi să diminuaţi această sumă de 600 

mii lei propusă pentru întreg anul 2015 la suma de 450 mii lei”. 

 Dl. consilier Maricel Benchea precizează că la această suma de 450 mii lei 

s-ar mai adăuga un contract de reclamă şi publicitate, care va fi pe o perioadă de 

o jumătate de an. “Până la 30 iunie aceşti 450 mii lei de la consiliul local şi cu 

acest contract de reclamă şi publicitate asigură finanţarea inclusiv pe luna 

decembrie 2014. Iar la 30 iunie, în funcţie de rezultate şi de posibilităţile 

financiare, vom decide”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că potrivit normelor şi 

reglementărilor în vigoare, administraţiile publice locale şi regionale pot aloca 

fonduri prin contracte de finanţare odată pe an. “L-aş întreba aici pe domnul 

director economic dacă noi luăm decizia asta şi dacă o scurtăm, în vară am 

scurtat-o şi s-a rezolvat. Dar dacă se alocă tot aici în consiliu tot aici vom lua 

decizia să se continue. Există posibilitatea de a acorda finanţare în plus pentru 

partea a doua a anului ? 

Dl. director economic Mihai Plaii afirmă că există posibilitatea acordării 

dar cu o anumită motivaţie. 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu îl întreabă pe domnul director 

economic Mihai Plaii când va fi rectificarea de buget. 

Dl. director economic Mihai Plaii precizează că în iunie va fi rectificarea 

de buget. “Ea va fi operabilă începând cu luna iulie.” 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu propune o altă variantă. “Să lăsăm în 

continuare suma aceasta, iar decizia să o luăm în luna iunie. “Dacă zicem stop, 

diferenţa la rectificare se duce pe alte necesităţi, iar dacă mergem mai departe 

măcar să avem banii”. 

Dl. consilier Constantin Holban consideră că nu are niciun rost ca suma să 

se diminueze. 

Dl consilier Leonard Achiriloaei afirmă că în principiu comisia pentru 

buget finanţe a dat aviz favorabil pentru această sumă. “În această perioadă, 

până la jumătatea anului 2015, haideţi să facem o consultare publică, pe site-ul 

Primăriei, să vedem ce îşi doreşte şi cetăţeanul din municipiului Roman.”  

Dl. preşedinte Vasile Mocanu este de acord cu propunerea domnului 

consilier Leonard Achiriloaei. “Este binevenită această consultare publică 

deoarece este de interes comunitar. Propun ca acest proiect de hotărâre să îl 

amânăm până vedem rezultatul consultării publice.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că nu se poate acest 

lucru deoarece trebuie plătite salariile. “Această sumă va intra şi va face parte 

din bugetul mare, dar ca şi la H.C.M. şi Asociaţia “Roman 2000”, ei trebuie să  

asigure salariile.” 

Dl. director economic Mihai Plaii afirmă că suma care va fi alocată, va fi 

dată pe baza unui contract de finanţare. „Trebuie aprobat prin hotărâre un 

contract de finanţare nerambursabilă. În cazul acesta, acest proiect trebuie să 

aibă o ţintă, un scop. Dacă noi venim în vară şi spunem că îl facem numai pentru 

retur ce rost mai are ?  Lăsăm acest proiect normal pentru ocuparea locului I - II, 

iar în caz de nu am obţinut obiectivul, se ia atunci hotărârea.” 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în anexa contractului de 

finanţare trebuie prevăzut şi obiectiv şi tot ce trebuie. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 

voturi „pentru”. 

 Dl. consilier Maricel Benchea şi dl. consilier Petrică Capraru nu au 

participat la vot. 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – acoperirea definitivă a deficitului 

secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 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 în 

unanimitate de voturi. 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Vasile Mocanu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

          Vasile MOCANU                                        Gheorghe CARNARIU 

 

 


