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PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 12.10.2015, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1366 din 

09.10.2015. 

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 19 consilieri locali, lipsind motivat domnii consilieri 

Petru Farcaşi şi Vasile-Bogdan Savin. 
 

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.” 

 

Dl. preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaei declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  Serviciului 

Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Acordului de 

Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului "Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în  Judeţul Neamţ" – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire 

pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor 

activităţi componente ale serviciului de salubrizare din Zona 2, 

Judeţul Neamţ – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe 

anul 2015 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman 

6. 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 – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

7. 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; 

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

privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de 

transport public local – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării unei acţiuni în 

anularea H.C.L. nr. 30/19.08.2015 a Comunei Horia, jud. Neamţ – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman 
 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea  Regulamentului  

Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din 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 18 

voturi „pentru”. 

 Dna consilier Iulia Havrici-Tomşa nu a participat la vot. 

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea 

Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului "Sistem 

de Management Integrat al Deşeurilor în  Judeţul Neamţ" – avizul comisiei 

pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.  
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 

voturi „pentru”. 

Dna consilier Iulia Havrici-Tomşa nu a participat la vot. 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei de 

atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor 

activităţi componente ale serviciului de salubrizare din Zona 2, 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 18 

voturi „pentru”. 

 Dna consilier Iulia Havrici-Tomşa nu a participat la vot. 

 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării 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 18 

voturi „pentru”. 

 Dna consilier Iulia Havrici-Tomşa nu a participat la vot. 

 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului creditelor 

interne pe anul 2015 – 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. 

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – 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 18 

voturi „pentru”. 

 Dna consilier Iulia Havrici-Tomşa nu a participat la vot. 

 

La punctul 7) 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. 

 



Page 4 of 5 

La punctul 8) 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 fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

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

unanimitate. 

 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea promovării unei acţiuni 

în anularea H.C.L. nr. 30/19.08.2015 a Comunei Horia, jud. Neamţ – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Doru Mihai Alexandru a cerut lămuriri cu privire la acest 

proiect: „Despre ce este vorba?” 

Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu a răspuns că, acum aproape un an de 

zile, a fost iniţiat un proiect de hotărâre în discuţii cu Comuna Horia şi Consiliul 

Judeţean cu privire la reabilitarea punţii. "S-a aprobat Hotărârea în Consiliul 

Local Roman, s-a aprobat hotărârea în Consiliul Local Horia, s-a predat 

puntea în administrare Primăriei Municipiului Roman şi noi am purces la un 

studiu de fezabilitate şi un proiect tehnic pe care să le facem pentru reabilitarea 

acestui obiectiv. Acum, după ce noi am făcut o cheltuială şi vrem să-l 

reabilităm, Comuna Horia a retras Hotărârea de Consiliu Local şi au spus că 

vor să refacă ei puntea. Dar nu te poţi juca aşa, pentru că noi am promovat un 

proiect de hotărâre care a  produs deja efecte, în condiţiile în care noi deja am 

cheltuit nişte bani pentru documentaţiile tehnice. Nu merge aşa, pentru că noi 

nu ne jucăm. Am discutat înainte, după ce am discutat ne-am asumat împreună, 

după ce ne-am asumat împreună am luat hotărâri de consiliu împreună, am 

mers la prefect, au primit verde, noi am purces la acţiuni. Acum nu ne putem 

întoarce pentru că ei nu mai vor sau pentru că s-au răzgândit sau că nu ştiu ce 

alte motive sunt. Am hotârât să mergem pe procedura legală pentru că noi am 

făcut nişte cheltuieli acolo. Nu putem acum să spunem că Hotărârea nu a 

produs nici un efect. S-au produs efecte.” 

 Dl. consilier George Alexandru Bălan a întrebat dacă Comuna Horia a 

motivat în vreun fel soluţia adoptată. "Sau au dat de vreun sac de bani acum şi 

nu ştiu cum să-i cheltuie?” 

 Dl. primar a răspuns că nu.  "Au spus că o să obţină anul viitor bani să o 

reabiliteze şi aşa mai departe. Am spus că puntea e de fapt  pe un mal care e al 

nostru şi pe un mal care e al lor. E o punte de trafic între cele două localităţi. 

Noi am făcut nişte studii acolo, mai ales că a fost nevoie să facem acest lucru 

legat şi de lucrările de amenajare de acolo din zonă. Deci o lucrare mai 

complexă care se tratează într-un sit important al Municipiului Roman. Şi noi 

ne exprimăm punctul de vedere pentru că, dacă la un moment dat se va decide si 

se va gasi,  din punct de vedere juridic, o cale ca ei să revină asupra Hotărârii, 

deşi am înteles că nici ei nu aveau documente cu privire la provenienţa ei, abia 

aşa intrând în legalitate, atunci să ne putem îndrepta să ne recuperam banii 
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pentru documentaţiile tehnice, să nu băgăm bani de la bugetul local pentru 

altceva decât în interesul Romanului.” 

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

unanimitate.  
 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

   Leonard ACHIRILOAEI                                   Gheorghe CARNARIU 

 


