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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 28.01.2015, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 81/22.01.2015. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 11
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 20 de consilieri, lipsind domnul consilier Petru 

Gîndulescu (şi-a înaintat demisia). 

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 19.12.2014, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

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

extraordinare din data de 14.01.2015, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
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Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 

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

completării anexei la H.C.L. nr. 23/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 

ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din Spitalul Municipal 

de urgenţă Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman;  

-  se introduce punctul 20) – DIVERSE (la propunerea domnului consilier 

Maricel Benchea); 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de 

consilier – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul 

privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu 

modificările şi completările ulterioare – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

5. 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;  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 169/19.12.2014 privind 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 14/13.01.2011 privind 

aprobarea documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în 

administrarea Direcţiei Administratia Pieţelor Bazar Obor – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor teritoriale din Municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-

Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobil – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  
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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 îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul 

H.C.L. nr. 155 din 21.11.2014 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu 

– Primarul Municipiului Roman;  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi 

a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice 

subordonate – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă personalului din aparatul 

de lucru al primarului municipiului Roman, serviciile publice subordonate 

şi aparatul de lucru al Consiliului local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sporului de 

confidenţialitate personalului din Primăria Roman cu atribuţii în 

gestionarea documentelor cu caracter special şi a datelor cu caracter 

personal – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii şi completarii anexei nr. 

2 la H.C.L. nr. 118/2009 privind aprobarea criteriilor de punctaj de 

acordare a locuinţelor sociale şi a criteriilor de prioritate pentru acordarea 

locuinţelor A.N.L. – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea respingerii plângerii prealabile 

formulată de C.J. APA SERV S.A. împotriva H.C.L. nr. 164/21.11.2014 – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

normei de hrană la nivelul Direcţiei Poliţia Locală a Municipiului Roman 

– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la H.C.L. nr. 

23/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din 

Spitalul Municipal de urgenţă Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

20. Diverse (la propunerea domnului consilier Maricel Benchea); 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier – avizul comisiei de validare a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că în şedinţa ordinară de luna 

viitoare se va valida postul vacant de consilier local. „Noi am primit o adresă din 

partea Partidului Social Democrat care preciza că următorul pe listă este domnul 

Ilie Boloca. Domnul secretar verificând în dosarul cu propuneri de candidaturi al 

Uniunii Social Liberale de la alegerile locale din 10 iunie 2012 a constatat că 

următorul pe listă este un membru al Partidului Naţional Liberal, respectiv 

domnul Vlad Ciurea. Am dori de la reprezentanţii Partidului Naţional Liberal să 

ne trimită, în cel mai scurt timp, o adresă care să precizeze situaţia domnului 

Vlad Ciurea pentru a se putea desemna următorul consilier local. 

 Dl. consilier Vasile-Bogdan Savin declară că Partidul Naţional Liberal va 

înainta către Consiliul local adresa cu informaţiile solicitate în cel mai scurt 

timp. 
 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unui bun din 

domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, 

judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi 

completările ulterioare – 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului anual de acţiuni 

pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea menţinerii unei taxe de 

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

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – 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 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

169/19.12.2014 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.  
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că în anexa nr. 1 a 

hotărârii se introduc articolele 7'.1 şi 7'.2. „7'.1. La clădirile cu destinaţie 

turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic cota de impozit este 

5% din valoarea de inventar a clădirii, deci nu propunem mai mult. Rog să se 

corecteze în proiectul de hotărâre. La punctul. 7'.2, pentru şederea într-o unitate 

de cazare, consiliul local instituie o taxă hotelieră în cotă de 1% din valoarea 

totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se 

încazează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, 

odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. Vreau să vă spun că noi iniţial 

când am aprobat  taxele şi impozitele locale, am mers la ambele taxe cu 0 %. Au 

fost unele voci care au spus că eu am introdus taxa hotelieră. Vă spun că această 

taxă a fost introdusă în urma unei adrese imperative venită din parte Instituţiei 

Prefectului care pentru a se intrarea în legalitate, solicită iniţierea acestui proiect 

de hotărâre. Ca termen avem prima şedinţă de consiliul local organizată după 

primirea prezentei, în caz contrar se va  sesiza instanţa de contencios 

administrativ. Am spus aceste lucruri spre ştiinţă celor care speculează din 

neştiinţă.” 

 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. 14/13.01.2011 

privind aprobarea documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în 

administrarea Direcţiei Administratia Pieţelor Bazar Obor – 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 Planului de Analiză şi 

Acoperire a Riscurilor teritoriale din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea apartamentării unui imobil 

– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

clădirea primăriei. „Clădirea este compusă din 3 părţi: o parte în care se află 

judecătoria, o parte în care se află sediul administrativ şi o parte în care se află 

administraţia financiară. Pentru că sunt trei proprietari diferiţi, în scopul 

depunerii unui proiect pentru reabilitarea prin fonduri europene a părţii de 

clădire unde este sediul administrativ al primăriei trebuie să facem această 

apartamentare.” 
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 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

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 – Bd. Roman Muşat, 35/81 – 30,00 m.p. – avizat nefavorabil 

(terenul este înscris în Registrul spaţiilor verzi) – respins în 

unanimitate de voturi; 

 art. 2 – Str. Tudor Vladimirescu, 4/61 – 11,00 m.p. – avizat 

favorabil cu amendamentul ca suprafaţa propusă pentru concesiune 

să fie 7,50 m.p. în loc de 11,00 m.p. (pentru a se alinia la balconul 

alăturat) – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 3 – Fdt. Crişan, nr. 5 bis – 200,00 m.p. – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 
 

ÎNCHIRIERI: 
 

 art. 1 – Vasile Lupu 60 – 1000,00 m.p. – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 
 

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

Cele 2 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 – S.C. LA IMOBILIARE S.R.L. – Str. Moldovei, f. nr. – 

2000,00 m.p. – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 2 – S.C. NECULAI LORA S.N.C. – Ştefan cel Mare, 259 – 

44,00 m.p. – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 
 

  La punctul 12) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale din 

cuprinsul H.C.L. nr. 155 din 21.11.2014  – 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea funcţiilor publice, a 

organigramei şi a 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 14) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă personalului din 

aparatul de lucru al primarului municipiului Roman, serviciile publice 
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subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului local – 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 15) de pe ordinea de zi – aprobarea acordării sporului de 

confidenţialitate personalului din Primăria Roman cu atribuţii în gestionarea 

documentelor cu caracter special şi a datelor cu caracter personal – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

limitat de persoane care lucrează cu informaţii cu caracter secret. „Aceste 

persoane deţin informaţii prin natura serviciului cu caracter de secret de serviciu, 

menţiuni cu caracter operativ de registru local şi registru naţional de evidenţă a 

persoanelor privind persoanele care se sustrag de la executarea pedepselor, a 

celor împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii prezenţei într-o localitate 

sau a de a părăsi localitatea şi persoanelor urmărite în temeiul legii. Pentru 

parolele sistemelor informatice utilizate în procesul de exploatare a bazelor de 

date şi datele purtate prin corespondenţă cu structurile operative ale Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, a Ministerului de Justiţie şi a Serviciului Român de 

Informaţii. V-am spus, este un număr limitat de persoane care operează cu astfel 

de informaţii care au avizul instituţiilor de resort pe care le-am enunţat anterior 

şi care conform legii beneficiază de această facilitate”.   

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea modificarii şi completării 

anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 118/2009 privind aprobarea criteriilor de punctaj de 

acordare a locuinţelor sociale şi a criteriilor de prioritate pentru acordarea 

locuinţelor A.N.L. – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism a fost favorabil cu amendamentul ca la articolul 39, punctul 8, după „....... 

şi dispune ....” se introduce „..... modificarea obiectului contractului prin act 

adiţional, titularii beneficiind de continuitatea contractelor iniţiale.”  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

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

de voturi. 
 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea respingerii plângerii 

prealabile formulată de C.J. APA SERV S.A. împotriva H.C.L. nr. 

164/21.11.2014 – 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. 
 



Page 8 of 9 

La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare a normei de hrană la nivelul Direcţiei Poliţia Locală a 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.  
 

La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea completării anexei la 

H.C.L. nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante 

din Spitalul 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. 

  
Diverse: 
 

Dl. consilier Maricel Benchea dă citire solicitătii S.C. ROSSAL S.R.L. 

Roman nr. 1425/26.01.2015 adresată Consiliului local al Municipiului Roman, 

Comisiei juridice şi  Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism. „Faţă de această solicitare rog Consiliul local să desemneze o comisie 

prin care să se analizeze situaţia expusă.”  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că la sfârşitul anului 2014 a 

primit o adresă din partea S.C. ROSSAL S.R.L. „Ea nu a fost neglijată. Dânşii 

probabil sunt nemulţumiţi că nu au intrat în analiză în această lună. Noi am stat 

un pic să vedem şi cum ne aşezăm cu bugetul, cu cotele defalcate, etc. De asta 

nu n-am grăbit. Vedeţi că bugetul nici nu s-a aprobat, sperăm ca pe 12 februarie 

într-o şedinţă ordinară să aprobăm bugetul. Eu înţeleg că de atunci şi până acum 

au fost majorări de trei ori ale salariului minim pe economie şi că 90 % din cei 

care lucrează acolo sunt „beneficiari” ai acestui salariu minim pe economie.  

Sunt de acord să analizăm, să vedem ce putem face. Eu aş propune o comisie 

formată din consilieri locali propuşi de dumneavoastră şi din personalul din 

aparatul tehnic propuşi de mine, care să analizeze această situaţie şi să găsească 

un punct comun care să fie justificativ atât din punct de vedere al desfăşurării 

serviciului, dar şi din punct de vedere al bugetului.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu propune din partea aparatului de 

specialitate pe domnul Dan Felician Ioniţă - director Direcţia Tehnică, 

domnişoara Mioara Cocea – şef Serviciul Monitorizare Control şi Marketing 

Instituţional şi doamna Irina Scorţanu – Compartiment Mediu şi gestionarea 

deşeurilor menajere.  

Dl. consilier Leonard Achiriloaei îl propune pe domnul consilier Maricel 

Benchea. 

Dl. consilier Petrică Capraru îl propune pe domnul consilier Vasile-

Bogdan Savin. 
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D-na consilier Iulia Havrici Tomşa o propune pe doamna consilier 

Lenuţa-Nuşa Chiriac. 

Dl. consilier Doru-Mihai Alexandru propune ca membru supleant pe 

domnul consilier Gabriel Andrici. 

Urmare a supunerii la vot, comisia formată din: 

 1. Dl. Dan Felician Ioniţă  – director Direcţia Tehnică; 

 2. D-ra Mioara Cocea – şef Serviciul Monitorizare Control şi Marketing 

Instituţional; 

 3. D-na Irina Scorţanu – Compartiment Mediu şi gestionarea deşeurilor 

menajere. 

 4. Dl. Maricel Benchea – consilier local; 

 5. D-na Lenuţa-Nuşa Chiriac – consilier local; 

 6. Dl. Vasile-Bogdan Savin – consilier local; 

 7. Dl. Gabriel Andrici (supleant) – consilier local; 

a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu informează membrii consiliului local 

cu privire la faptul că începând cu data de 29.01.2015 va fi în concediu de 

odihnă pe parcursul a 6 zile lucrătoare. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Vasile Mocanu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

          Vasile MOCANU                                        Gheorghe CARNARIU 

 


