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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 28.05.2015, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 630/22.05.2015. 

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 17 consilieri locali, lipsind motivat dl. consilier Daniel 

Petrea, d-ra consilier Livia-Nicoleta Patraşcu, dl. consilier Lucian-Ovidiu Micu 

şi d-na consilier Mihaela Tanovici. 
 

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-Bogdan Savin care declară deschisă 

şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Vasile-Bogdan Savin supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 30.04.2015, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 
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Dl. preşedinte Vasile-Bogdan Savin supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 08.05.2015, care este aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 

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

- se introduce punctul 9) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei de atribuire a contractului de concesionare a Serviciilor 

Sociale obiectivele realizate prin fonduri structurale, 

- se introduce punctul 10) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

transmiterii în folosinţă gratuită a unui teren către Clubul Atletic 

Roman, 

- se introduce punctul 11) – 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, 

- se introduce punctul „Diverse”, 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind dreptul de administrare asupra unui 

imobil – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii 

unor terenuri – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren în 

administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – 

Neamţ – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării  unui teren – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 53 din 14.05.2013 

privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului consolidat pe anul 

2015, rectificarea şi modificarea listei de investiţii finanţate din 

bugetul local şi a listei de investiţii a Spitalului Municipal de 
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Urgenţă Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a 

contractului de concesionare a Serviciilor Sociale obiectivele 

realizate prin fonduri structurale – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă 

gratuită a unui teren către Clubul Atletic Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

11. 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. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – dreptul de administrare asupra unui 

imobil – 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea cererilor şi repartizarea 

terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 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 concesionării unor terenuri 

– cele 6 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: 
 

Anexa nr. 1 (concesiuni) 
 

 art. 1. – Libertăţii, 3/11 – 6,00 m.p. – avizat favorabil – aprobat în 

unanimitate de voturi; 

 art. 2. – Gloriei, 11/23 – avizat favorabil cu amendamentul de a se 

aloca 4 m.p. în loc de 11 m.p. – aprobat cu amendamentul de a se 

aloca 4 m.p. în unanimitate de voturi; 

 art. 3. – Libertăţii, 3/61 – avizat favorabil cu amendamentul de a se 

aloca 48 m.p. în loc de 60 m.p. – aprobat cu amendamentul de a se 

aloca 48 m.p. în unanimitate de voturi; 

 art. 4. – b-dul Roman Muşat, 35/81 – 7,50 m.p. – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 
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 art. 5. – Smirodava, 18B – 2 x 12,00 m.p. – avizat favorabil – 

aprobat în unanimitate de voturi; 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acolo sunt două locuri 

libere aflate într-o parcare acoperită. 
 

Anexa nr. 2 (închirieri) 
 

 art. 1. – Artera Vest, f. nr. – 2635,00 m.p. – avizat favorabil– 

aprobat în unanimitate de voturi; 
 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unui teren în 

administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – 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. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că este vorba de o investiţie 

ce se face la Roman de către O.C.P.I.. „Banii sunt daţi de către minister prin 

Direcţia judeţeană care va construi un sediu nou la Roman pentru activitatea de 

publicitate imobiliară şi cadastru.” 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării  unui teren – 

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 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 53 din 

14.05.2013 privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri – 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 – aprobarea efectuării unei cheltuieli 

din bugetul local – avizul comisiei pentru 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 8) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului consolidat pe 

anul 2015, rectificarea şi modificarea listei de investiţii finanţate din bugetul 

local şi a listei de investiţii a 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 16 

voturi „pentru”. 

 Dl. consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la vot. 
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La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei de atribuire 

a contractului de concesionare a Serviciilor Sociale obiectivele realizate prin 

fonduri structurale – 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 transmiterii în folosinţă 

gratuită a unui teren către Clubul Atletic Roman – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că s-a obţinut o finanţare de la 

Ministerul Tineretului şi Sportului pentru construirea unei sălii de lupte libere. 

„O parte de teren este pe suprafaţa pe care o deţine Clubul Atletic, iar o parte pe 

cea a Municipiului Roman. Pentru construirea acestei săli este necesară 

transmiterea în folosinţă gratuită  a suprafeţei de 252 mp către Clubul Atletic.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 11) 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. 
 

 Diverse: 
 

Dl. doctor Emanuel Nazaritean - președintele Filialei Roman a Uniunii 

Armenilor din România, a înmânat Consiliului local al Municipiului Roman şi 

domnului primar Laurențiu-Dan Leoreanu, câte o dilpomă de excelență în semn 

de apreciere pentru sprijinul acordat comunității armene în decursul anilor, dar și 

pentru conferirea titlului de Cetățean de Onoare, post-mortem profesorului și 

publicistului George Radu Melidon, întemeietorul primei Biblioteci Publice din 

Roman. Acesta a declarat că în acest an administrația locală a fost alături de 

Filiala Roman a Uniunii Armenilor din România, la manifestările organizate în 

municipiul nostru, cu prilejul comemorării a 100 de ani de la declanșarea 

genocidului armenilor. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Vasile-Bogdan Savin declară 

închise lucrările şedinţei. 

 
       Preşedinte de şedinţă  

       Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

       Vasile-Bogdan SAVIN                                   Gheorghe CARNARIU 


