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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 09.11.2015, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată, de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 1497 din 

04.11.2015. 

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 următorii consilieri: 

dl. Andrei Fron, dl. Vasile Mocanu, dl. Gabriel Andrici şi dl. Vasile-Bogdan 

Savin. 
 

Înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi, dl. Primar propune să se 

ţină un moment solemn pentru victimele incendiului de pe 30 Octombrie 2015, 

de la clubul Colectiv din capitală: „Înainte de a începe şedinţa vă propun, în 

amintirea victimelor de la Colectiv, să ţinem un moment de reculegere.” 

 

După aceasta, dl. consilier Bogdan-Costinel Andrieş este propus ca 

preşedinte de şedinţă pentru lunile Noiembrie şi Decembrie 2015. 

Urmare a supunerii la vot, propunerea a fost aprobată în unanimitate de 

voturi. 

 

Dl. preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
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Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 

1) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

2) Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 

67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

3) 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 şi a listei de investiţii Direcţia 

Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

4) Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2016 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

5) Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent 

anului 2016 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a 

unor persoane fizice – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

6) Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în 

municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman 

7) Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare a 

unor imobile – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

8) 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; 

9) Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea 

câinilor comunitari – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 

10) Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri a municipiului 

ROMAN în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului 

prin împădurirea terenurilor agricole degradate – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

11) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 135/2014 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

12) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 121/2014 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii ale unităţilor de învăţământ din 
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municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

13) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 161/12.10.2015 – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

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

111/2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, 

autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări 

servicii în Municipiul Roman – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

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

114/2009 privind stabilirea destinaţiei locuinţelor situate în str. 

Fabricii – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

16)  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local 

subordonate pentru anul 2016 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan 

Leoreanu – Primarul Municipiului Roman. 

17) Raport de activitate cu privire la participarea Municipiului Roman 

reprezentat de primarul  Laurenţiu  Dan  Leoreanu şi  

administratorul public Ovidiu Bojescu, la dezbaterea publică în 

cadrul Open Days  din 14  Octombrie 2015  şi  la  ceremonia 

Convenţiei Primarilor din 15 octombrie de la Bruxelles. 
 

Punctul 1) fiind deja discutat şi votat, se trece la punctul următor. 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea anexei la H.C.L. nr. 

67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate – avizul Comisiei pentru Administraţie Publiă Locală, 

Sport şi Turism a fost favorabil cu amendamentul ca la Comisia pentru Buget-

Finanţe  dl. consilier Holban C-tin să fie înlocuit de dl. consilier Mocanu Vasile 

iar dna Livia Nicoleta Pătraşcu de dl. Ouatu Dumitru. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate conform amendamentului comisiei de administraţie publică locală, 

sport şi turism. 

 

La punctul 3) 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 şi a listei de investiţii Administraţia Pieţelor, 

Bazar, Obor – avizul Comisiei pentru Buget-Finanţe, a fost favorabil cu 

următoarea completare: 

- în cuprinsul Expunerii de Motive care a stat la baza proiectului de 

hotărâre să fie menţionată şi adresa de înaintare de la H.C.M. prin care se 

solicită finanţarea cu 1.180 mii lei, fiind alocată, aşa cum s-a prevăzut în anexa 

nr. 1 de la pag. 3, suma de 200 mii lei. 
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

voturi „pentru”, iar expunerea de motive a fost completată în mod 

corespunzător.. 

D-nul viceprimar Micu Lucian Ovidiu, d-na consilier Tanovici Mihaela şi 

dl. consilier Achiriloaei Leonard nu au participat la vot. 

 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2016 – 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 5) de pe ordinea de zi – reducerea de la plata impozitului 

aferent anului 2016 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia 

a unor persoane fizice – 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 – privind instituirea taxei speciale de 

salubrizare în municipiul Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost 

favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Dl. Holban Constantin a precizat că instituirea taxei de salubritate a 

provocat multe discuţii între romaşcani: „Chiar s-au format câteva grupuri de 

iniţiativă. Am primit şi eu pe e-mail propuneri de la dumnealor. De exemplu, au 

propus ca această taxă să se perceapă de la toată lumea, ca să nu fie 2 categorii 

de romaşcani: unii care au contract cu ROSSAL-ul şi alţii pe care îi încasează 

Primăria. Au venit cu următoarea propunere pe care vă rog şi pe 

dumneavoastră  să o analizaţi,  stimaţi colegi. S-a propus că dacă tot se va 

încasa această taxă, cum plătim taxele şi impozitele la început de an, să fie 

instituită taxa de salubritate pentru toţi romaşcanii. Cu această ocazie se 

încasează peste 90% de la cetăţeni, si in plus Asociaţiile de proprietari vor 

putea da aviz favorabil cetăţenilor care doresc să încheie contracte separate de 

apă şi canal. În acest moment aceştia sunt legaţi de condominiu întrucât 

contractul cu salubritatea nu se încheie şi individual.Eu zic ca ar fi un câştig şi 

pentru Primărie dacă bugetul local ar încasa această taxă şi apoi să predăm la 

ROSSAL cantitatea. Acestea sunt propunerile pe care le-am primit şi pe care vi 

le ridic. 

 

Dl. Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu a făcut clarificări cu privire la 

instituirea acestei taxe: „Dacă îmi permiteţi vreau să vă explic cum stau 

lucrurile, ca să votăm în cunoştinţă de cauză. În primul rând, această taxă 

specială de salubrizare este o taxă pe care o instituim conform legii. Legea nou 

apărută acum prevede foarte clar că, chiar dacă s-ar institui o taxă pentru toţi 
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cetăţenii, trebuie stabilită şi o taxă specială pentru cei care nu îşi achită taxele 

sau nu plătesc tariful. Această taxă specială, pe care trebuie să o instituim 

conform legii, este numai pentru cei rău-voitoir, cum s-ar spune. Această taxă 

are un cumul mai mare decât cel al tarifului tocmai că pentru cei rău-platnici 

trebuie făcut un serviciu separat în plus de ceea ce intră în algoritmul normal de 

desfăşurare a salubrităţii pentru oraşul Roman. 

În al doilea rând, nu putem în acest moment să instituim o taxă de 

salubrizare pentru întreg municipiul pentru că suntem semnatari ai unui Master 

Plan. S-au aprobat inclusiv prin votul dumneavoastră, toate documentele 

tehnice iar ulterior toate consiliile locale şi inclusiv Consiliul Local Roman au 

aprobat acest mecanism tehnic de a înfiinţa o procedură de licitaţie. Miercuri la 

Roman va avea loc şedinţa cu toţi primarii din Zona 2 care vor  valida forma 

finală care va intra în procedura de licitaţie. 

Deci, în momentul acesta nu putem aproba un astfel de lucru. Pe viitor, 

poate fi gândit. Dar în momentul când se va aproba o taxă de salubrizare, în 

mod automat ea va fi mai mare decât ceea ce se plăteşte acum. Se va face un 

calcul al ultimilor ani din ceea ce s-a plătit ca salubrizare, se va face un calcul 

al ultimilor ani din ceea ce s-a încasat ca taxe şi impozite şi se estimează o plată 

procentuală din cuantumul total care trebuie plătit ca operator. Tocmai pentru 

că trebuie plătită acea sumă integral, automat taxa trebuie să fie mai mare 

decât tariful pentru că trebuie să suporte şi rău platnicii. Automat pentru cei 

care sunt buni platnici ar fi un cost mai mare decât cel prezent, însemnând într-

un fel un efort pentru cel care e corect faţă de cel care e incorect. Deci dacă se 

va lua în viitor o decizie pentru taxa de salubrizare, o putem discuta vom face o 

dezbatere publică. Taxa specială de salubrizare este prevăzută prin această 

nouă amendare a legii şi are caracter imperativ pentru Consiliile Locale. 

Tocmai pentru a nu creşte taxele şi impozitele la cetăţeni, am făcut 

următorul artificiu: în fiecare an noi plătim o taxă specială de protecţie civilă. 

Acea taxă este de 5 lei la persoanele fizice şi de 50 lei la persoanele juridice. 

Pentru a nu creşte efortul cetăţenilor,  am împărţit acea taxă în două, şi anume: 

pentru persoana fizică taxa pentru protecţie civilă rămâne 2 lei iar diferenţa de 

3 lei va reprezenta taxa specială de salubrizare, în total tot 5 lei, astfel încât 

cuantumul nu va creşte. La persoana juridică, taxa pentru protecţie civilă  va fi 

de 20 lei iar şi 30 lei taxa specială de salubrizare. În total 50 lei, deci am 

păstrat cuantumul ca să nu creştem valorile de taxare pentru populaţie.V-am 

explicat în ce constă această taxă ca să ştiţi ce decizie să luaţi în momentul de 

faţă.” 

 

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

voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”. 

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

 

După aprobarea proiectului, Dl. Primar Laurenţiu Dan Leoreanu intervine 

din nou: „Mă scuzaţi, puteam să nu aprobăm astăzi acest proiect. Dar atunci 

ceream votul Consiliului Local pentru ca amenda care vine să fie împărţită pe 

consilieri în mod egal.  Taxa este prevăzută de lege.”  
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Dl. Primar o roagă pe dna Gabriela Pisică, Director D.I.T.L. Roman, să 

facă unele  precizări. D-na Pisică de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale 

precizează că amenda e de până la 50 000 lei. 

Dl. Primar continuă: „Adică 500 de milioane de lei (vechi) amendă. Dar 

dacă vreţi noi putem reveni, dar vă asumaţi să o plătiţi şi atunci nu e o 

problemă.” 

 

 Se trece, fără alte intervenţii, la punctul următor. 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – exercitarea dreptului de 

administrare a unor imobile – 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. 

 

La punctul 8) 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. 

 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea tarifelor pentru 

gestionarea câinilor comunitari – 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea unei asocieri a 

municipiului ROMAN în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii 

mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate – 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 11) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 135/2014 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman – 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. 
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La punctul 12) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 121/2014 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii ale unităţilor de învăţământ din 

municipiul Roman – 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. 

 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

161/12.10.2015 – 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 14) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea H.C.L. 

nr. 111/2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, 

autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în 

Municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport 

şi turism a fost favorabil, cu îndreptarea următoarei erori materiale: 

La Art.1 se va menţiona HCL nr.111/2010, în loc de nr. 111/2009 cum 

este prins în material.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

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

unanimitate, conform celor menţionate. 

 

La punctul 15) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea H.C.L. 

nr.  114/2009 privind stabilirea destinaţiei locuinţelor situate în str. Fabricii 

– 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 16) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local subordonate 

pentru anul 2016 – 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 17) de pe ordinea de zi – Raport de activitate cu privire la 

participarea Municipiului Roman reprezentat de primarul  Laurenţiu  Dan  

Leoreanu şi  administratorul public Ovidiu Bojescu, la dezbaterea publică 
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în cadrul Open Days  din 14  Octombrie 2015  şi  la  ceremonia Convenţiei 

Primarilor din 15 octombrie de la Bruxelles – dl. Primar Laurenţiu-Dan 

Leoreanu, preia cuvântul: 

„Este o informare asupra delegaţiei pe care am primit-o din partea 

Consiliului Local împreună cu dl. Bojescu la Bruxelles cu ocazia semnării 

Convenţiei Primarilor Orizont 2030 pentru reducerea nivelului de noxe şi 

dioxidului de carbon şi la comitetul regiunilor. La Bruxelles au fost două 

activităţi. Am facut un raport detaliat acolo a activităţilor la care am fost.” 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă  

         Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

    Bogdan-Costinel ANDRIEŞ                         Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


