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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 12.02.2015, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 185/06.02.2015. 

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 tuturor consilierilor locali. 
 

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. Dumitru Ouatu care declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl. preşedinte Dumitru Ouatu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 28.01.2015, care este aprobat în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Dumitru Ouatu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 04.02.2014, care este aprobat în unanimitate de voturi. 
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Dl. consilier Andrei Fron propune un punctul „Diverse”. 
 

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

- se retrage punctul 1) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei de atribuire a contractului 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 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

- se introduce punctul 7) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Municipal 

Locato Serv S.A. Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

- se introduce punctul 8) – Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării 

tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman – iniţiatori    

d-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac, dl. consilier Gabriel Andrici şi dl. 

consilier Maricel Benchea; 

- se introduce punctul 9) – Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 29/27.02.2014 privind aprobarea „Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020 

– iniţiator domnul Laurenţiu -Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

- se introduce punctul 10) – „Diverse” (la propunerea domnului consilier 

Andrei Fron); 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a 

contractului 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 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

3. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a unei hotărâri – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului 

roman pe anul 2015 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, 

bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

subvenţii şi situația privind numărul de posturi, numărul de personal și 

fondul de salarii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  
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6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

pe anul 2014 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2015 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizare 

stradală în municipiul Roman – iniţiatori d-na consilier Lenuţa-Nuşa 

Chiriac, dl. consilier Gabriel Andrici şi dl. consilier Maricel Benchea; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 

29/27.02.2014 privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

10.  Diverse (la propunerea domnului consilier Andrei Fron); 

 

 Punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei de atribuire a 

contractului 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 – retras de către iniţiator. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că au apărut unele modificări 

referitoare la termeni. „De exemplul componenta deşeuri se numeşte după noua 

legislaţie activitate integrată. Pentru încadrare în noua legislaţie am zis să 

modificăm aceşti termeni şi la următoarea şedinţă o vom introduce din nou”. 
 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea închirierii unui imobil – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

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

clădire situată lângă Finanţele Publice de pe strada Bogdan Dragoş. „O clădire 

care a ţinut de o asociaţie de proprietari şi în momentul de faţă nu este utilizată. 

În prezent este foarte degradată. Poate o ia cineva să o amenajeze. Practic este o 

încăpere la parterul unui bloc”. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – revocarea parţială a unei hotărâri – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului consolidat al 

municipiului Roman pe anul 2015 şi a listelor de investiţii finanţate din bugetul 

local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

subvenţii și situația privind numărul de posturi, numărul de personal şi fondul   
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de salarii – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil, ţinând cont şi 

de erată.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea achiziţionării unor servicii 

– 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. 

Dl. consilier Vasile Mocanu afirmă că este o prevedere foarte clară care 

spune că în cazul în care dispunem de aparat propriu nu se recurge la această 

formulă. „Este într-adevăr o prevedere în subsol care spune că se poate recurge 

şi la această modalitate cu aprobarea consiliului local numai atunci când sunt 

situaţii şi evenimente speciale prin care personalul de specialitate care este 

angajat al unităţii nu poate rezolva anumite situaţii. Bănuiesc că este făcut un 

inventar la toate activităţile care s-ar supune nevoii angajării unui asemenea 

serviciu. Eu am văzut, cel puţin la spital, personalul care deserveşte spitalul nu 

poate face faţă la partea de încetări contracte de muncă, litigii de muncă, 

achiziţii, reclamaţii, etc.”  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afimă că în momentul de faţă la spital 

nu este angajat jurist, motivat de faptul că fostul jurist s-a pensionat. 

Dl. consilier Vasile Mocanu menţionează că în acet caz discuţia nu îşi mai 

are rost, este inutilă. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu face referire la primăria Roman. „La 

noi este vorba în continuare de procesele care le avem deja pe rol, pentru 

obţinere în special a unor bunuri, cum am obţinut pădurea de la Buhuşi. Avem 

nişte procese cu obţinerea unor sume, cu ANRMAP-ul, cu anumite ministere, pe 

care în marea lor majoritate le-am câştigat. Sunt în continuare la partea 

superioară de instanţă şi atunci pentru a păstra continuitatea personalului juridic 

care ne reprezintă în instanţă, am dorit să mergem până la capăt cu aceste 

procese care nu ţin de o activitate juridică imediată de activitatea primăriei”. 

Dl. consilier Vasile Mocanu întreabă dacă acest serviciu se va manifesta 

permanent sau ocazional, în sensul că va fi angajat în momentul în care se iveşte 

un asemenea eveniment. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afimă că în momentul de faţă sunt 

câteva zeci de procese pe care le intrumentează, în afara celor care ţin de 

aparatul de specialitate. 
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – utilizarea excedentului anual al 

bugetului local 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 în 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că a observat că ponderea 

cheltuielilor cu personal este destul de mare în buget. „Rog să abordaţi o 

anumită atitudine de blocare a posturilor, în sensul în care sunt ieşiri naturale din 

sistem, să nu ne grăbim imediat să ocupăm postrurile, să prioritizăm funcţie de 

importanţa costurilor şi a funcţiilor astfel încât să nu crească ponderea cu 

cheltuielile de personal din buget, ba mai mult încetul cu încetul să încercăm să 

diminuăm acest lucru”.  

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea ajustării tarifelor pentru 

salubrizare stradală în municipiul Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe 

a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Vasile Mocanu reaminteşte faptul că în şedinţa trecută 

dumnealui a fost preşedinte de şedinţă, moment în care s-a stabilit componenţa 

acestei comisii paritare. „Comisia trebuia să prezinte un raport. Pe ordinea de zi 

observ că s-a născut un proiect de hotărâre. Vreau să întreb cam ce impact 

financiar are această ajustare asupra bugetului. Dacă s-ar putea să ni se spună pe 

categorii de lucrări, pentru că am văzut în proiectul de hotărâre că este acelaşi 

coeficient de ajustare de sus până jos. Mă gândesc că la toate obiectele de 

activitate, probabil, dacă am lua-o pe structura postului am putea să constatăm 

influenţe care ar putea face ca anumite capitole sau obiecte să necesite o ajustare 

numai de 2% iar altele de 25% sau chiar 30%. Mi se pare inadecvat ca de sus 

până jos să fie 1,17. Dacă am lua structura costului şi am vedea cu cât a 

influenţat în cost anumite elemente, sigur că poate ne-am găsi într-o situaţie 

nepotrivită. Sunt de acord cu ajustările acestea pentru că este dreptul celui care 

prestează un serviciu să îşi acopere cheltuielile şi să scoată şi un profit, nu am 

nimic împotrivă.” 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că data trecută când s-a 

venit la ajustare, în 2012, s-a ajustat cu un procent de 17,7, rămânând cu 0,24% 

mai puţin decât ceruseră ei. „Solicitarea lor de creştere pe care au făcut-o acum 

era în jur de 42%. Solicitarea de creştere a fost luată în primul rând în funcţie de 

cele trei creşteri salariale ale salariului minim pe economie. Au fost creşteri 

salariale, dar aici fiind vorba de manipulări şi măturat, sunt chiar oameni cu 

salariul minim pe economie. Din 42% cât a fost solicitarea de creştere, funcţie şi 

de posibilităţile bugetului şi de analiză, chiar dacă operatorul nu a fost mulţumit 

şi iniţial a zis că nici nu l-am băgat în discuţie la sfârşitul anului, dar am 

procedat aşa pentru că nu ştiam cum stăm cu bugetul, şi din 42% s-a ajuns la 

17%. Faptul că s-a mers pe tipuri de elemente de activitate cu aceeaşi creştere de 

17% a fost pentru că toată această activitate este făcută cu acelaşi tip de 

personal, adică personal în general necalificat care presupune salariul minim pe 
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economie care are aceeaaşi creştere în salariul ca şi pondere. Noi am spus că atât 

putem asigura. Dacă intrăm în amănunt au fost creşteri care variau pe elemente 

de la 25% - 40%. Am mers pe 17% pentru că nu am dat pe niciun element 

minimul din cât ar fi trebuit crescut pe un element de structură. Practic această 

creştere nu reflectă realitatea cu cât ar fi trebuit mărit, pentru că nu putem să 

acordăm mărit”.  

Dl. consilier Vasile Mocanu consideră că raportul comisiei paritare 

trebuia prezentat în şedinţă. 

Dl. director Dan Felician Ioniţă precizează că în conformitate cu 

prevederile contractuale, indexarea se face periodic la creşteri justificate 

conform indeciului comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru ramura 

respectivă. „În septembrie 2012 indicele era de 46%, dacă raportăm acum este 

19,9%”. 

Dl. consilier Maricel Benchea precizează că raportul de specialitate de la 

proiectul de hotărâre prezentat coincidea cu raportul comisiei. „În analiza care 

am făcut-o împreună cu direcţia tehnică am convenit împreună ca raportul de 

specialitate să fie cel care justifică activitatea comisiei”. 

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

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

La punctul 9) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea H.C.L. nr. 

29/27.02.2014 privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020 – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 
 

DIVERSE: 

 

Dl. consilier Andrei Fron afirmă că dumnealui face parte din consiliul de 

administraţie la Clubul Copiilor. „La ultima şedinţă, împreună cu părinţii şi 

membrii consiliului s-au constatat o serie de probleme, am tehnoredactat ceea ce 

am constatat şi vreau să vă înmânez hârtia pentru a ne sprijini şi a rezolva 

problemele cât mai repede. Nu pot să fac public pentru că nu ar fi frumos, sunt 

chestii organizatorice, tensiuni între personal şi doamna director, unele probleme 

legate de patrimoniu şi multe altele”.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că îi va sprijini atât cât va 

putea. 

Dl. consilier Leonard Achiriloaei cere sprijin domnului primar în ceea ce 

priveşte medierea unei întâlniri cu conducerea unităţilor de învăţământ din 

municipiul Roman pentru ca împreună cu şefa de la C.P.U. de la spital, să aibă 

loc o serie de întâlniri cu copii şi cadrele medicale din şcoli pentru a învăţa nişte 

elemente de prim ajutor. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu este de acord şi chiar i se pare o idee 

bună. „Înaintaţi o tematica ca de proiect de hotărâre şi eu voi încerca să văd ce 

putem face”. 
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D-na consilier Mihaela Tanovici consideră că această acţiune ar putea să 

aibă loc în perioada când la şcoli este „Şcoala Altfel”. 

Dl. consilier Constantin Holban precizează că în toate ţările dezvoltate din 

UE, dând ca exemplul Franţa, Germania, în bugetul local sunt prevăzute cam 5 

% pentru bugetarea participativă. „Noi de fapt facem treaba aceasta adică acei 

bani care rămân în rezerva consiliului local vor fi investiţi datorită problemelor 

cetăţenilor, la o asociaţie, la o biserică, etc. Ar trebui, dacă sunteţi de acord, să 

consemnăm în procesul-verbal situaţia aceasta, întrucât la îngheţarea fondurilor 

europene, până la 100 de puncte este chestia aceasta. Noi facem practic treaba 

aceasta, dar ca terminologie nu există aşa”.  

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că această terminologie, 

ca document anexat ajută la o obţinere mai mare a fondurilor şi la câştigarea 

proiectelor. „În proiect, noi avem la fond de rezervă, la pagina 10, alocate 2 

miliarde la dispoziţia consiliului local pentru diverse cheltuieli. Sigur că 

încurajăm şi această susţinere a finanţării participative a celor care pentru interes 

public doresc să obţină fonduri şi sprijin. Vom fi de acord să dezvoltăm şi să 

sprijinim cu acordul consiliului local  astfel de iniţiative”. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Dumitru Ouatu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

          Dumitru OUATU                                        Gheorghe CARNARIU 

 


