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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 26.11.2015, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1611/20.11.2015. 

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 19 consilieri locali, lipsind motivat d-ul consilier 

Gabriel Andrici şi d-na consilier Livia-Nicoleta Patraşcu. 

 

Preşedinte de şedinţă este d-ul Bogdan-Costinel Andrieş care declară 

deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

D-ul preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 30.09.2015, care este aprobat în unanimitate de 

voturi. 

De asemenea sunt supuse votului procesele-verbale pentru şedinţele extra-

ordinare din 12.10.2015 şi 09.11.2015, care sunt aprobate în unanimitate. 

 

D-ul Primar se pronunţă asupra ordinii de zi: „Vreau să retrag de la 

proiectul nr. 2 articolele. 1 şi 2, şi proiectele 7,8,9 şi 10 din motive tehnice şi 

adaptări legislative. Din punct de vedere tehnic trebuie să facem modificările în 

comisii. Erau prea multe şi atunci am fi căpătat foarte multe secvenţieri ale 

hotărârilor, astfel încât am zis să se facă atunci toate aceste modificări şi cu 

noutăţile legislative şi să intrăm în şedinţa următoare fără ca acum să le 

segmentăm cu mai multe amendamente.” 

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

- sunt retrase articolele 1 şi 2 din proiectul 2 

- sunt retrase proiectele 7, 8, 9 şi 10 



- se introduce punctul 18) (suplimentar 1) – Proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. 172/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2016; 

- se introduce punctul 19) (suplimentar 2) – Proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. 174/09.11.2015  privind instituirea taxei speciale de 

salubrizare în municipiul Roman; 

- se introduce punctul 20) (suplimentar 3) – Proiect de hotărâre privind 

aplicarea prevederilor O.U.G. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi 

fiscale;  

- se introduce punctul 21) (suplimentar 4) – Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman 

nr.14/28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de 

evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”; 

- se introduce punctul 22) (suplimentar 5) – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unor apartamente, 

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

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării şi demolării unor imobile; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de 

amenajament pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul administrativ 

al municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI privind 

stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru imobilele 

neîntreţinute situate în intravilanul municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului 

Public de Salubrizare al Municipiului Roman pentru activităţile: - 

măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; - 

curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; - colectarea 

cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; - 

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare; - dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea; 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acestuia; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a activităţii de voluntariat în cadrul structurilor 

organizatorice ale Municipiului Roman; 



11. 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; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

din municipiul Roman pentru anul şcolar 2016-2017; 

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

privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport 

public local; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 

privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract; 

17. 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; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 172/09.11.2015 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 174/09.11.2015  

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman; 

20. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor O.U.G. 

44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Roman nr.14/28.01.2010 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum 

şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea 

municipiului Roman a unor apartamente. 

 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea unor 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri 

– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil cu 

următoarea precizare: 

La punctul 1 privind adresa din str. Anton Pann 13/1 „avizul comisiei este 

favorabil numai pentru 3 mp” din cei 7,02 mp solicitaţi. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 Punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea casării şi demolării 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 de voturi. 

  

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea întocmirii Studiului de 

amenajament pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul administrativ al 

municipiului Roman – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

D-ul consilier Constantin Holban intervine: 

„M-ar interesa unde sunt cele 125 Ha, dacă nu cumva [sunt] pe unde 

trece şoseaua ocolitoare sau [dacă] sunt comasate.” 

D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe răspunde că „sunt în mai multe sole. În 

principal sunt de-a lungul râurilor, în luncile de-a lungul râurilor şi mai sunt 

încă vreo două sole undeva lângă calea ferată.” 

 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 aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil cu 

următoarele amendamente: 

Îndreptarea erorii materiale de la punctul 5 din Anexa 1 privind adresa 

terenului din str. Nicolae Bălcescu nr. 126, nu 1326 aşa cum a fost greşit 

introdus.  

Se va introduce punctul 11 în cadrul aceleiaşi anexe cu următoarele valori: 

str. Nicolae Bălcescu nr. 130, categoria IV, suprafaţă 207 mp, preţ euro/mp 

23.84, preţ lei/mp 105.8496, valoare lei 21910.87, ceea ce face necesară 

completarea Art. 5 al Hotărârii cu următorul rând: „poziţia 19 din anexa nr. 1 la 

HCL nr. 30 din 31.03.2011 şi poziţia nr. 5 din anexa nr. 1 la HCL nr. 53 din 

25.04.2012.” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

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

unanimitate de voturi, cu modificările menţionate. 

  



Punctele 7), 8), 9) şi 10) de pe ordinea de zi au fost retrase. 

 

La punctul 11) 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”. 

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

 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ din municipiul Roman pentru anul şcolar 2016-2017 – avizul 

comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil cu o 

completare: 

Se propune introducerea în cuprinsul anexei a unei note complementare: 

 „Notă: Propunem menținerea cel puțin a filierelor existente pentru anul 

școlar 2016-2017 ca și în anul 2015 - 2016.” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, cu completarea 

menţionată, a fost aprobat în unanimitate. 

 

La punctul 13) 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 14) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 151 din 

15.11.2007 privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare – 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 15) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

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

menţiunea că Acordul de Asociere cu Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ va fi 

adăugat ca anexă la hotărâre. 

Avizul comisiei de 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 cu 18 

voturi „pentru”. 

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



 

La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea prelungirii unui contract – 

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”. 

 D-ul consilier Maricel Benchea nu a participat la vot. 

 

La punctul 17) 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 de 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”. 

 D-na consilier Mihaela Tanovici, d-ul consilier Leonard Achiriloaei şi  

d-ul viceprimar Lucian Ovidiu Micu nu au participat la vot. 

 

La punctul 18) de pe la ordinea de zi – modificarea H.C.L. 

172/09.11.2015 privind 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 de voturi. 

 

La punctul 19) de pe la ordinea de zi – modificarea H.C.L. 

174/09.11.2015  privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 

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 18 

voturi „pentru”. 

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

 

La punctul 20) de pe la ordinea de zi – aplicarea prevederilor O.U.G. 

44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale – avizul comisiei pentru 

buget-finanţe a fost favorabil. 

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. 

 D-ul primar Laurenţiu Dan Leoreanu face o menţiune suplimentară: „Este 

vorba de o facilitate fiscală care înseamnă că cei care îşi achită baza până la 31 

martie 2016 beneficiază de o reducere a penalităţilor cu 73% urmând ca până 

la mijlocul anului să-şi achite diferenţa de 27% conform Ordonanţei de 

Urgenţă. Această măsură este asumată de Consiliul Local în urma unui act 

legislativ pe care iată, şi noi, îl validăm şi îl propunem. Este foarte important 

pentru că această normă încurajează corectitudinea. Deci îi înţelege pe cei care 



au avut probleme, nu au putut să-şi plătească la timp şi au înregistrat penalităţi. 

Iată că aproape trei sferturi din penalităţi le sunt şterse cu obligaţia ca până la 

31 Martie 2016 să-şi achite baza iar până la jumătatea anului, adică 30 Iunie, 

să îşi achite diferenţa de 27%. E încurajator” 

 D-ul consilier Constantin Holban intervine: „S-ar putea să fie cu două 

tăişuri. Noi dacă încasăm 95-98% s-ar putea să se ducă şi din cei buni platnici 

până în martie.” 

 D-ul primar a răspuns că cei buni platnicii nu au penalităţi: „E vorba 

numai de penalităţi.” 

 

Punctul 21) de pe ordinea de zi a fost omis. Se va propune în şedinţa 

următoare. 

 

La punctul 22) 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-ul primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează: „Ele au fost aprobate, 

dacă vă aduceţi aminte, la o şedinţă anterioară. Acum au venit efectiv 

rapoartele de evaluare şi le-am aprobat.” 

 

 D-ul primar mai face o invitaţie pentru festivităţile zilei naţionale:  

 „Vă rog să îmi permiteţi să invit doamnele şi domnii consilieri pe 1 

Decembrie la ora 10 la manifestările din piaţa Roman Vodă [...] să participăm 

împreună la Ziua Naţională a României.  

 Vă mulţumesc frumos şi vă urez o zi bună în continuare.” 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, d-ul preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

  

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

       Consilier,                                 Secretarul Municipiului Roman, 

    Bogdan-Costinel Andrieş                                          Gheorghe CARNARIU 


