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Nr. 7567 din 30.04.2015 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 30.04.2015, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 532/23.04.2015. 

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 domnul consilier 

Mihai-Dănuţ Lichiardopol, dl. consilier Lucian-Ovidiu Micu, d-ra consilier 

Livia-Nicoleta Patraşcu, dl. consilier Constantin Holban şi dl. consilier Vasile-

Bogdan Savin. 

Se înregistrează prezenţa domnului Ilie Boloca al cărui mandat urmează a 

fi validat. 
 

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.” 
 

D-na consilier Iulia Havrici Tomşa propune ca preşedinte de şedinţă pe 

domnul consilier Leonard Achiriloaei. 

Urmare a supunerii la vot propunerea doamnei consilier Iulia Havrici 

Tomşa a fost aprobată în unanimitate de voturi. 
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Preşedinte de şedinţă este dl. Leonard Achiriloaei care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 26.03.2015, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 09.04.2015, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 

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

- se introduce punctul 1
1
) – Proiect de hotărâre privind validarea unui 

mandat de consilier; 

- se introduce punctul 21) – Proiect de hotărâre privind solicitarea 

transmiterii dreptului privind o suprafaţă de teren către Consiliul 

Local Roman;  

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

1
1
. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la 

nivelul Direcţiei Poliţiei Locale a municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară 

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

Municipiului Roman;  

3. 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;  

4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009 – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 16/2015 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;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi 

clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

7. Proiect de hotărâre privind revocarea unei hotărâri – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unor monumente de for 

public – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului multianual, a Listei 

imobilelor selectate pentru acţiune prioritară şi a Regulamentului de 

intervenţie aferent, pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a 

clădirilor din Municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

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

favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor 

terenuri proprietate publică a Municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri – 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 vânzării unui spaţiu comercial – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman;  

15.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui titlu de “Cetăţean de 

Onoare”al municipiului Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea staţiilor de transport rutier public de 

persoane prin curse regulate în trafic judeţean, transport prin curse 

regulate speciale şi transport public local prin curse regulate – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

17.  Proiect de hotărâre privind constituirea GRUPULUI DE LUCRU pentru 

implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul 

Convenţiei Primarilor și aprobarea Regulamentului de funcționare a 

acestuia – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman;  

19.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, 

rectificarea şi modificarea listei de investiţii buget local și modificarea 

listei de studii şi proiecte finanţate din buget local – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;  

20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind 

aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public 
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local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman.  

21.  Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului privind o 

suprafaţă de teren către Consiliul Local Roman – iniţiator domnul  

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

 

La punctul 1
1
) de pe ordinea de zi pe ordinea de zi – validarea unui 

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

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

Dl. Ilie Boloca depune jurământul. 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 21 din 

28.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la 

nivelul Direcţiei Poliţiei Locale 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea contului anual de execuţie 

bugetară 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. 
 

 La punctul 3) 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 4) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009  

– 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 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 16/2015 

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. 
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La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor şi clădirilor 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 7) de pe ordinea de zi – revocarea 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea amplasării unor 

monumente de for public – 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 – aprobarea Programului multianual, a 

Listei imobilelor selectate pentru acţiune prioritară şi a Regulamentului de 

intervenţie aferent, pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 

din Municipiul 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 10) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 

servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor 

terenuri 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 în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor 

terenuri – cele 3 puncte au fost avizate de către comisia pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului şi comisia juridică şi votate de către plenul consiliului 

local după cum urmează: 
 

 art. 1. – Bogdan Dragoş, 1A/45 – 10,00 m.p. – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 2. – Libertăţii, 12/26 – 14,00 m.p. – avizat favorabil – aprobat 

în unanimitate de voturi; 

 art. 3. – 1 Mai, 1 bis – 138,00 m.p. – avizat favorabil– aprobat în 

unanimitate de voturi; 
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La punctul 12) 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. – dl. Geosanu Constantin – Str. Nouă, nr. 1A – 65,00 m.p. – 

avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi; 

 art. 2. – S.C. NITALEX COM S.R.L. – Cuza-Vodă, 21-23 – 85,00 

m.p. – avizat favorabil – 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 în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unui spaţiu 

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

Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 

favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că la acest spaţiu 

comercial a fost făcută o evaluare, a fost introdusă pe ordinea de zi, însă cel care 

dorea să cumpere acest spaţiu şi-a retras în momentul de faţă opţiunea de a-l 

cumpăra.  

Dl. consilier Vasile Mocanu afirmă că aici se aprobă vânzarea prin 

licitaţie publică. „El se poate retrage, el a făcut o scrisoare, este dreptul lui”. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că dânsul a avut intenţia să 

cumpere, dar i s-a părut preţul cam mare. 

Dl. consilier Vasile Mocanu consideră că acest proiect nu trebuie retras de 

pe ordinea de zi. „Este licitaţie publică”. 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei afirmă că dânsul se poate răzgândi. 

„Oricum preţul rezultat din evaluare nu expiră, are o valabilitate”. 

D-na arhitect Ana-Maria Alexe menţionează că dânsul este chiriaşul 

actual, dar nu beneficiază de prevederile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea 

spaţiilor comerciale. „Nu putem să-l atribuim direct dânsului”. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 15) de pe ordinea de zi – acordarea unui titlu de “Cetăţean de 

Onoare” al municipiului Roman – 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. 
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La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea staţiilor de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, transport prin curse 

regulate speciale şi transport public local prin curse regulate – 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 – constituirea GRUPULUI DE 

LUCRU pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în 

cadrul Convenţiei Primarilor şi aprobarea Regulamentului de funcționare a 

acestuia – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a 

fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei solicită să se nominalizeze trei 

consilieri locali pentru a face parte din  Grupul de Lucru pentru implementarea 

angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenției Primarilor. 

Dl. consilier Doru-Mihai Alexandru îl propune pe domnul consilier 

Gabriel Andrici. 

Dl. consilier Petrică Capraru îl propune pe domnul consilier Maricel 

Benchea. 

Dl. consilier Gabriel Andrici îl propune pe domnul consilier Ilie Boloca. 

 Urmare a supunerii la vot propunerea d-lui Doru-Mihai Alexandru a fost 

aprobată în unanimitate de voturi. 

 Urmare a supunerii la vot propunerea d-lui Petrică Capraru a fost 

aprobată în unanimitate de voturi. 

 Urmare a supunerii la vot propunerea d-lui Gabriel Andrici a fost 

aprobată în unanimitate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

din bugetul local – cele două puncte au fost avizate de către comisia petru buget-

finanţe, comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi comisia 

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

 art. 1. – 100.000 lei  pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a 

manifestărilor cultural-artistice, umanitare, sportive şi ştiinţifice 

organizate cu prilejul celei de a şasea ediţii a „Zilelor municipiului 

Roman” 2015 – avizat favorabil – aprobat cu 15 voturi „pentru”  
D-na Lenuţa Nuşa Chiriac nu a participat la vot;  

D-na consilier Iulia Havrici Tomşa precizează că la acest eveniment va 

participa şi o delegaţie din Republica Coreeană. „În expunerea de motive pe care 

o avem deja în mapă, nu a fost precizat faptul că această cheltuială de 100.000 

lei cuprinde cazarea şi masa, practic protocolul pentru această delegaţie.  

Propunerea mea ar fi ca în procesul-verbal de şedinţă să fie menţionată şi această 

referire la delegaţia din Coreea, respectiv în totalul de 100.000 lei să fie cuprinsă 

şi această cheltuială cu respectiva delegaţie”. 
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că în această dimineaţă a 

primit confirmarea precum că echipa administrativă din Oraşul Sunchang va fi 

prezentă în Roman. „Vor ajunge pe data de 17 mai şi vor pleca pe data de 19 

mai”. 

Dl. consilier Vasile Mocanu consideră că ar trebui să existe un deviz al 

întregii acţiuni de unde să reiasă şi acest lucru. 
 

 art. 2. – 5.400 lei Asociaţiei Veteranilor de Război – subfiliala Roman 

necesară pentru acordarea de premii în valoare de câte 100 de lei pentru 

fiecare veteran de război, cu prilejul Zilei Victoriei – 9 mai 2015 – avizat 

favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;  
 

La punctul 19) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local pe anul 

2015, rectificarea şi modificarea listei de investiţii buget local și modificarea 

listei de studii şi proiecte finanţate din buget local – avizul comisiei pentru 

buget-finanţe a fost favorabil cu amendamentul ca la anexa nr. 2, la Capitolul 

70.03.30 locuinţe, la punctul 2, în coloana a II-a Denumire obictiv, în loc de 

cumpărări apartamente Nicolae Titulescu – 5 buc – 71.01.01, să fie cumpărări 

apartamente Nicolae Titulescu – 3 buc şi imobil strada Ştefan cel Mare 213 

– 71.01.01. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

amendamentul comisiei pentru buget-finanţe în unanimitate de voturi. 
 

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

18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de 

transport public local – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport 

şi turism a fostfavorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 21) de pe ordinea de zi – solicitarea transmiterii dreptului 

privind o suprafaţă de teren către Consiliul Local 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. 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

       Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

     Leonard ACHIRILOAEI                                 Gheorghe CARNARIU 


