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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 30.09.2015, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1260/25.09.2015. 

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 (15 iniţiali + 2 validări de mandat la 

pct. 2 şi 3 de pe ordinea de zi), lipsind motivat dl. consilier Vasile Bogdan 

Savin, d-na consilier Livia Nicoleta Pătraşcu, dl. consilier Mihai-Dănuţ 

Lichiardopol şi dl. consilier Vasile Mocanu. 

 

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. 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 20.08.2015, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

De asemenea este supus votului procesul-verbal pentru şedinţa extra-

ordinară din data de 09.09.2015, care este aprobat în unanimitate. 

 

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



- se introduce punctul 17) – Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii 

unui teren în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – 

Neamţ; 

- se introduce punctul 18) – Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării 

unor terenuri.  

- se introduce punctul „Diverse”- Informare cu privire la concluziile 

misiunii de audit financiar al contului de execuţie bugetară pe anul 2014 al 

Curţii de Conturi a României,  

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

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier 

(Petrică Căpraru); 

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier 

(Cristian Toader); 

3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier 

(George Bălan); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor ce se 

pun la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 în vederea 

compensării; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor proprietate privată a municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii 

unor terenuri; 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din 

proprietatea publică a Statului Român, în proprietatea publică a 

Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD pentru persoanele 

fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până 

la 450 lei/luna/persoana din municipiul Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local; 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe 

anul 2015, a listei de investiţii, studii şi proiecte finanţate din 

bugetul local, a listei de investiţii finanţate din veniturile proprii la 

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentarii municipiului 

Roman – iniţiatori Consilieri locali: Benchea Maricel, Boloca Ilie, 

Andrici Gabriel; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la 

dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de 

salubrizare din Municipiul Roman, judeţul Neamţ; 

16. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. 8/29.01.2009, 

privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Sălii Polivalente şi a 

unor terenuri de sport; 



17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren în 

administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – 

Neamţ; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării unor terenuri. 

 

 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. 

 Domnul Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu, menţionat faptul că dl. consilier 

Petrică Căpraru s-a sfătuit cu dumnealui şi de comun acord au luat această 

decizie. „Va rămâne membru al echipei noastre, îşi va desfăşura activitatea şi 

va participă la toate activităţile noastre, dar datorită desfăşurării unei activităţi 

în domeniul public a vrut să elimine orice fel de alte discuţii. Mi-a spus acest 

punct de vedere, l-am susţinut în a lua această decizie şi cred că e o decizie 

cuminte şi corectă. Ca să nu fie alte speculaţii, el va rămâne în continuare 

membru al echipei noastre politice şi îşi va desfăşura activitatea la fel ca 

înainte, ba m-am gândit că poate şi mai bine fiind mai liber acum.” 

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

unanimitate de voturi. 

  

La punctul 2) de pe ordinea de zi – privind validarea unui mandat de 

consilier - avizul comisiei de validare a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dl. Cristian Toader, dă citire jurământului, iar  apoi rosteşte cuvântul 

„JUR” cu mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie, după care semnează 

jurământul de credinţă. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – privind 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 în 

unanimitate de voturi. 

 Dl. George Bălan, dă citire jurământului, iar  apoi rosteşte cuvântul „JUR” 

cu mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie, după care semnează jurământul de 

credinţă. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 Dl. Leonard Achirilioaei felicită pe cei doi consilieri şi îi declară membri 

oficiali ai Consiliului Local, aceştia având drept de vot începând cu punctul 4 de 

pe ordinea de zi, aducând numărul consilierilor prezenţi de la 15 la 17. 

 

 Punctul 4) de pe ordinea de zi – privind aprobarea alipirii unor 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 5) de pe ordinea de zi – privind aprobarea inventarului 

terenurilor ce se pun la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 în 

vederea compensării – 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 – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor proprietate privată 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi închirierii 

unor 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 cu 16 

voturi „pentru”. 

 Dl. Leonard Achiriloaei nu a participat  la vot. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – solicitarea trecerii unui imobil din 

proprietatea publică a Statului Român, în proprietatea 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 9) de pe ordinea de zi – aprobarea unui schimb 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unui imobil  – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 

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 11) de pe ordinea de zi – privind aprobarea Regulamentului 

de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD pentru 

persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până 

la 450 lei/luna/persoana din municipiul Roman – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu a precizat că este vorba de ajutoarele 

care vin din fondurile europene: „Acestea veneau pe tabele identificate nominal, 

de la instituţii ale statului: Direcţia de Asistenţă Socială, cei care beneficiază de 

indemnizaţii de handicap, de la şomaj. S-a observat că de fiecare dată mai 

rămâneau persoane care nu erau incluse pe aceste liste, dar care ar fi trebuit să 

beneficieze datorită condiţiilor socio-materiale de aceste facilităţi. Atunci s-a 

creat, din punct de vedere legislativ, o pârghie în acest sens, dar noi trebuie să 

aprobăm un Regulament. Astfel, autoritatea publică locală va intocmi aceste 

liste pe baza unui regulament, şi vor fi înaintate ulterior Prefecturii, ca şi toate 

celelalte situaţii privind alocarea alimentelor care provin din fonduri europene 

pentru sprijin prin alimente.” 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – privind aprobarea efectuării unei 

cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil. 

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

favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu a profitat de ocazie să facă domnilor 

consilieri o invitaţie pentru data de 1 Octombrie 2015: „La ora 12:00 va avea 

loc un eveniment istoric în Piaţa Roman Muşat, şi anume înmânarea drapelului 

de luptă Centrului 83 din mentenanţa Bazei 3 Logistice de la Roman. Începând 

cu ora 17:00, vă invit la sărbătorirea Zilei Vârstnicului care va avea loc la 

Restaurantul Bradul, acolo unde vor fi celebrate persoanele în vârstă care au 

fost nominalizaţe de către asociaţiile de proprietari, de către alte instituţii, 

unităţi şcolare, Casa Vârstnicului, etc., astfel încât să avem o răspândire largă 

atât din punct de vedere socio-profesional cât şi din punct de vedere al 

distribuţiei regionale din Municipiul Roman.” 

 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în cu 16 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Mihaela Tanovici nu a participat la vot. 

 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2015, a listei de investiţii, studii şi proiecte finanţate din 

bugetul local, a listei de investiţii finanţate din veniturile proprii la Spitalul 

Municipal de Urgenţă Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost 

favorabil cu îndreptarea următoarei erori materiale: 

- în anexa nr. 5, la „Reparţii capitake la corp ABC clădire Spital unde se 

va adăuga suma de 18000 lei, iar pe ultima coloană suma totală va fi de 391000 

lei.” 



Dl. Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu a explicat dnilor consilieri faptul că 

iniţial a avut loc o proiectare, iar această lucrare s-a făcut în mare parte cu 

fonduri care au fost asigurate de Minister în urmă cu câţiva ani. „Urmează să se 

finalizeze cu fonduri primite de la Consiliul Judeţean, însă condiţiile de 

indicatori tehnico-economici au fost modificate prin legislaţie, şi atunci sigur că 

trebuie modificată şi în proiectare pentru ca să fie respectaţi aceşti indicatori 

tehnico-economici şi a fi raportaţi la legislaţia actuală.” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 

voturi „pentru” 

 D-na consilier Mihaela Tanovici, dl. consilier Leonard Achiriloaei şi dl. 

viceprimar Lucian Ovidiu Micu nu au participat la vot. 

 

La punctul 14) de pe ordinea de zi – mandatarea reprezentării 

municipiului Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

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. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu a precizat că este vorba despre două 

activităţi. „S-a nimerit să fie una lângă alta pentru că ar fi fost mai greu să 

putem participa dacă ar fi fost la distanţe mai mari. Este vorba de Săptămâna 

Europeană a Oraşelor şi Regiunilor Europene „Open Days” 2015 care va avea 

loc pe data de 14 Octombrie, dar şi de Ceremonia Convenţiei Primarilor, cu 

semnarea declaraţiei în urma dezbaterii cu privire la modernizarea oraşelor 

europene mici şi mijlocii prin măsuri inteligente şi durabile, provocări actuale 

şi perspective pentru viitor, organizat pe data de 15 Octombrie, tot la Bruxelles. 

Cu această ocazie eu am discutat şi vom avea sprijinul d-lui europarlamentar 

Mihai Ţurcanu, care ne va asigura partea de logistică şi partea de cazare, 

urmând să fiu prezent conform invitaţiei şi conform votului dumneavoastră la 

această activitate împreună cu city-managerul Municipiului Roman, unde se vor 

discuta şi probleme de legate de strategia energetică durabilă a Europei şi prin 

aceasta, în subsidiar, pentru oraşele mici şi mijlocii din Europa.” 

 

La punctul 15) de pe ordinea de zi privind aprobarea Strategiei locale cu 

privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de 

salubrizare din Municipiul Roman, judeţul Neamţ – 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 cu 16 

voturi „pentru”. 

 D-na consilier Iulia Havrici-Tomşa nu au participat la vot. 

 

La punctul 16) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. 8/29.01.2009, 

privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Sălii Polivalente şi a unor terenuri 

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

fost favorabil. 

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 cu 16 

voturi „pentru”. 

 Dl. viceprimar Lucian Ovidiu Micu nu au participat la vot. 

 

La punctul 17) de pe la ordinea de zi – aprobarea trecerii unui teren în 

administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Neamţ – 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 18) de pe ordinea de zi – aprobarea evaluării unor terenuri – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. 

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. 

 

 D-l primar Laurenţiu-Dan Leoreanu aduce la cunoştinţa dnilor consilieri 

concluziile misiunii de audit financiar al contului de execuţie bugetară pe anul 

2014 al Curţii de Conturi a României. 

 „Mi-am propus ca până la sfârşitul trimestrului 3 să facem o informare 

cu privire la concluziile misiunii de audit financiar al contului de execuţie 

bugetară pe anul 2014 al Curţii de Conturi.  Sunt aici enumerate toate datele 

rezultate în urma acestui control. Vreau să vă spun că, comisia de control, care 

a desfăşurat o activitate de mai bine de 2 luni la Primăria Municipiului Roman, 

a evidenţiat modul corect în care s-a lucrat, neexistând abateri majore. Sigur, 

lucrurile mici care apar dintr-un volum de lucru atât de mare au fost discutate. 

Majoritatea dintre ele au fost rezolvate, au fost negociate şi amendate în timpul 

controlului. Sunt anumite lucruri care se întind pe o întindere mai mare de timp 

şi aici ne referim, dacă vreţi, şi la recuperarea unor sume prin serviciul de 

urmărire fiscală, o sumă destul de mare de circa 11 miliarde care reprezintă 

amenzi, dar care nu pot fi executate din lipsa de bunuri a debitorilor. De altfel, 

Codul Fiscal vine acum, pentru anul următor, în întâmpinarea unui astfel de 

demers prin faptul că orice sumă care se achită la gol la bugetul local va merge 

cu prioritate în achitarea amenzilor şi pe urmă în îndestularea rolului fiscal 

propriu-zis provenit din proprietăţi începând cu data de 1 ianuarie 2015. Sunt 

anumite lucruri legate de activitatea de inventariere, o activitate care sigur se 

întinde pe o perioada lungă de timp şi care are foarte multe linii în cadrul 

acestei activităţi, lucruri care ţin şi de parteneriate cu instituţii din afara 

Primăriei, lucruri care deja au fost dispuse. Vreau să vă spun că a fost emisă o 

decizie astfel încât o parte din aceste consacrări au fost deja regularizate şi 

remediate din timpul controlului, iar pentru celelalte s-au dispus măsuri de 

remediere punctuală. Aşa cum vă spuneam, e o activitate vastă cu foarte multe 

investiţii, foarte multe lucrări care în majoritatea lor s-au desfăşurat absolut 

fără nici un fel de problemă. Toate lucrurile s-au desfăşurat sub aspectul legii şi 

regularităţii, dar sigur, aşa cum vă spuneam, fiind lucrări în desfăşurare, sunt 



unele lucruri care se vor încheia o dată cu finalizarea acestor lucrări şi recepţia 

lor care sunt în finalizare. Alte lucruri sunt în discuţie şi vor fi negociate pe 

parcursul acestui an, legate chiar şi de anumite puncte de vedere care diferă de 

la specialişti la specialişti, legat de faptul că noi, instituţia publică, mergem pe 

situaţia unui preţ ferm obţinut prin licitaţie. Se pare că aici lucrurile sunt 

interpretate de către unii prin faptul că ar trebui să solicităm provenienţa 

anumitor materiale din partea constructorului sau executantului. Acest lucru ar 

veni în dezacord cu licitaţia şi obţinerea unui preţ ferm care trebuie respectat 

prin asumare contractuală, pentru că acelaşi produs care intră în structura de 

ofertă a unor mijloace fixe sau obiecte de inventar şi nu ţine de manoperă, sunt 

estimate la un preţ care sunt asumate prin licitaţie şi prin contract. Dacă acel 

preţ se achiziţionează cu o sumă mai mare de bani de către constructor e treaba 

lui. Adică noi nu venim să suplimentăm. În acelaşi timp, daca el achiziţionează 

un mijloc cu o sumă mai mică, de asemenea are cheltuielile lui de transport, şi 

dacă un litru de vopsea e 2 lei 50 în mod automat el are o cheltuială de 

transport, de manoperă şi preţul în ofertă este mai mare. În acelaşi timp am 

spus că poate fi şi mai mic. De aceea s-a mers pe preţ ferm, care este 

obligatoriu pentru ambele părţi, şi aşa lucrează foarte multe instituţii, fiind o 

chestie corectă. Acum, a solicita pentru fiecare produs din spate o factură şi 

modul cum s-a obţinut este un lucru care nu intră în obligaţia contractantului. 

Noi vom analiza toate aceste lucruri pentru a clarifica toate aceste puncte de 

vedere.  

 Dar, aşa cum spuneam, sunt lucruri care pot fi rezolvate, sume mici şi 

care nu aduc nici un impediment asupra desfăşurării legale şi a regularităţii 

desfăşurării activităţilor în Primăria Municipiului Roman, aspect care a fost 

asumat şi de către comisia de auditori, care a spus că activitatea din Primăria 

Municipiului Roman este una din cele mai corecte şi mai performante din 

judeţul Neamţ. M-a bucurat foarte mult acest lucru. Sigur, toate celelalte lucruri 

sunt până la urmă ca urmare a unui volum foarte mare de lucrări cu un 

personal destul de restrâns, dar noi căutăm ca lucrurile să se facă întotdeauna 

cât mai corect, cât mai precis, ancorate în legalitate, astfel încât să nu existe 

nici un fel de suspiciuni cu privire la desfăşurarea activităţii 2Primăriei 

Municipiului Roman.” 

  

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

       Consilier,                                 Secretarul municipiului Roman, 

    Leonard ACHIRILOAEI                                      Gheorghe CARNARIU 


