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Emitent: Secretarul Municipiului Roman
Nr. 22414 din 18.12.2015

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 18.12.2015, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1747/11.12.2015.
Şedinţa se desfăşoară la Sala de Conferinţe „Roman Plaza”, B-dul Roman

Muşat, nr. 26, începând cu orele 1200.
La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului Roman, se constată

şi înregistrează prezenţa a 19 consilieri locali, lipsind motivat d-l consilier
Dumitru Ouatu şi d-na consilier Livia-Nicoleta Patraşcu.

D-l Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu urează “Bun venit” şi surprinde
membrii consiliului local cu oaspeţi de seamă: „Bună ziua! Aş vrea înaintea
începerii activităţii noastre să vă spun că la această şedinţă participă o
delegaţie din Republica Moldova:

Preşedintele Raionului Ştefan-Vodă, d-l Nicolae Molozea;
Vicepreşedintele Raionului Ştefan-Vodă, d-l Alexandru Pavlicenco;
Şef Serviciu Integrare Europeană şi Investiţii, d-na Adelina Barbăneagră;
Şef Secţia Evidenţă şi Documentarea Populaţiei, Aurelia Roscoletenco.
Bine aţi venit, tuturor !

Vreau să mulţumesc pentru vizită şi tinerilor de la Colegiul Naţional
Roman-Vodă, cărora le-am propus să aducă o urare şi o colindă, Consiliului
Local al Municipiului Roman.”

Grupul de colindători de la Colegiul Naţional Roman-Vodă prezintă un
moment artistic, după care li se oferă copiilor cadouri.

D-l Secretar Gheorghe Carnariu aminteşte 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



2

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 d-l Bogdan-Costinel Andrieş care declară
deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local.

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.

D-l preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş supune la vot procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 26.11.2015, care este aprobat în unanimitate de
voturi.

De asemenea, este supus votului procesul-verbal al şedinţei extraordinare
din 09.12.2015, care este aprobat în unanimitate.

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări:
- se introduce punctul 13) (suplimentar 1) – Proiect de hotărâre privind

modificarea H.C.L. nr. 172/19.12.2014 privind zonarea fiscală a teritoriului
municipiului Roman;

- se introduce punctul 14) (suplimentar 2) – Proiect de hotărâre privind
aprobarea achiziţionării unor servicii la S.M.U. Roman;

- se introduce punctul 15) (suplimentar 3) – Proiect de hotărâre privind
înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Roman,

Ordinea de zi, cu punctele suplimentare introduse, este aprobată cu
unanimitate de voturi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru
anul 2016;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrare a platformelor
de colectare a deşeurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun
"Sistem de management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ";

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 14/13.01.2011 privind
aprobarea documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în
administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor;

4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă
socială, instituţie publică, având personalitate juridică, aflată în
subordinea Consiliului Local, denumită „Direcţia de Asistenţă Socială a
Municipiului Roman”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei,
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi ale
serviciilor publice subordonate;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi
statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă
Roman;

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat şi a listei
de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, pe anul 2015;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului total anual de carburant
pentru unele autoturisme;
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în bugetul local pe 2016 a
sumei necesară finalizării proiectului "Reabilitarea, Modernizarea şi
Dezvoltarea Colegiului Naţional "Roman - Vodă" - Corp B, în Vederea
Îmbunătăţirii Calităţii Infrastructurii Educaţionale" - SMIS 53781;

10.Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local consolidat pe anul
2015;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul
local;

12.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii;
13.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 172/19.12.2014 privind
zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii la S.M.U.
Roman;

15.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman,
instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman.

La punctul 1) de pe ordinea de zi – alocarea unor fonduri din bugetul
local pentru anul 2016 – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil cu
următorul amendament: la art. 2 din cuprinsul Hotărârii, suma de 600 mii lei va
fi redusă la 500 mii lei.

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret este
favorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu modificarea anterior

precizată, este aprobat cu 17 voturi „pentru”.
D-l viceprimar Lucian-Ovidiu Micu şi d-l consilier Maricel Benchea nu

au participat la vot.

La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea luării în administrare a
platformelor de colectare a deşeurilor realizate în cadrul proiectului de interes
comun "Sistem de management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ" – avizul
comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
D-l Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu se adresează membrilor Consiliului

Local: „Aici aş vrea să fac o precizare. Aş vrea ca platformele care se preiau,
să fie verificate punct cu punct. A se vedea starea în care se află, iar acolo unde
nu este conform, să avem menţionat în procesul-verbal şi să fie predate exact
cum au fost precizate în proiect.”

D-l Director Dan Felician Ioniţă de la Direcţia Tehnică şi de Investiţii
răspunde: „Da. Avem o lungă listă.”

D-l Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu specifică: „Dar nu vreau pe listă, ci
punct cu punct.”

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
„pentru”.

D-na consilier Iulia Havrici-Tomşa nu a participat la vot.
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La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. 14/13.01.2011
privind aprobarea documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în
administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor – avizul comisiei
pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.

La punctul 4) de pe ordinea de zi – înfiinţarea serviciului public de
asistenţă socială, instituţie publică, având personalitate juridică, aflată în
subordinea Consiliului Local, denumită „Direcţia de Asistenţă Socială a
Municipiului Roman” – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil cu
următorul amendament: la art. 3 din cuprinsul Hotărârii, data de 01.02.2016 să
fie modificată în data de 01.04.2016.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu modificarea

menţionată, a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea funcţiilor publice, a
organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi a
serviciilor publice subordonate – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost
favorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea organigramei, situaţiei
posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de
Urgenţă Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17

voturi „pentru”.
D-nii consilieri Leonard Achiriloaei şi Gabriel Andrici nu au participat la

vot.

La punctul 7) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local consolidat
şi a listei de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, pe anul 2015 –
avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16

voturi „pentru”.
D-nii consilieri Leonard Achiriloaei şi Gabriel Andrici şi d-l viceprimar

Lucian-Ovidiu Micu nu au participat la vot.

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea consumului total anual de
carburant pentru unele autoturisme – avizul comisiei pentru buget-finanţe este
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favorabil cu următorul amendament: Art. 1 din cuprinsul proiectului de hotărâre
să fie modificat şi să aibă următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă cota anuală de carburant pentru anul 2016, privind un
număr de trei autoturisme aflate în dotarea parcului auto al Municipiului
Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Totodată, la tabelul din anexă se va adăuga o coloană pentru:
„Cotă / Lună (pentru toate autoturismele)”, iar în dreptul tuturor celor 3
autoturisme va fi înscrisă cantitatea de 1.000 litri.

În final, se va adăuga o notă sub tabelul anexei respective, notă care va
avea urmatorul cuprins:

„NOTĂ: Repartiţia consumului de carburant se va efectua pentru fiecare
autoturism în funcţie de situaţia operativă existentă.”

D-l primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează faptul că, privitor la
acest proiect de hotarâre, a fost o greseală care a avut drept urmare 2 mustrări pe
linie disciplinară, intrucât, din eroare s-a trecut “1.000 de litri pe maşină” în loc
de “1.000 de litri pe parc auto”. Este o eroare care nu trebuie să se mai repete,
precizează în continuare d-l Primar.

Avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este
favorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu modificările

menţionate a fost aprobat cu 18 voturi „pentru”.
D-l viceprimar Lucian-Ovidiu Micu nu a participat la vot.

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea includerii în bugetul local
pe 2016 a sumei necesară finalizării proiectului "Reabilitarea, Modernizarea şi
Dezvoltarea Colegiului Naţional "Roman - Vodă" - Corp B, în Vederea
Îmbunătăţirii Calităţii Infrastructurii Educaţionale" - SMIS 53781 – avizul
comisiei pentru buget-finanţe este favorabil, cu următoarea reformulare a art. 1
din cuprinsul proiectului de hotărâre:

„Se aprobă includerea, în bugetul local al Municipiului Roman pe lista de
investiţii pentru anul 2016, a proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA
ŞI DEZVOLTAREA COLEGIULUI NAŢIONAL "ROMAN - VODĂ" - CORP B,
ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE" - SMIS 53781, cu suma estimată de 2.715.000 lei conform
anexei la prezenta Hotărâre, necesară finalizării proiectului.”

Avizul comisiei juridice este favorabil.
D-l primar Laurenţiu-Dan Leoreanu a prezentat circumstanţele potrivnice

executării acestui proiect şi soluţia: „Aici este vorba despre proiectul European
de la Colegiul Naţional Roman-Vodă - corpul B care, după cum ştiţi, a avut o
întârziere de 5 luni de zile datorită terenului macroporos şi excesiv în
umidificare care a fost tratat prin electrosilicalizare. Altfel, clădirea deja
fracturată ar fi putut intra în pericol de prăbuşire. Am reuşit să salvăm această
clădire monument. În momentul de faţă, adică la sfârşitul acestei săptămâni, am
primit această veste bună. [...]

Toate aceste lucrări de proiectare, construcţie, evaluare, testare au fost
operate în laboratoarele Facultăţii de Construcţie din Iaşi, cu profesori
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universitari care s-au dedicat acestui scop. Au fost trei propuneri de rezolvare.
Primele două au eşuat. Testările în laboratoare au dovedit că nu duceau la
soluţia pe care ne-o doream. Proiectantul şi constructorul au confirmat. A treia
soluţie a fost cea câştigătoare, iar datorită ei s-a finalizat partea de consolidare.
Mergem mai departe şi sperăm ca până la începutul lunii iunie să finalizăm
această clădire.

Voi discuta cu doamna directoare, în particular, modul în care vom
asigura organizarea pentru începutul de an şcolar 2016-2017, când copii vor
putea studia în corpul restaurat al Colegiului.

Acum, important este că noi vom asigura partea noastră de cofinanţare
pentru anul următor, ţinând cont că o cantitate foarte mare de materiale,
manoperă şi lucrări au reuşit să fie efectuate în acest an.

Considerăm că, până la sfârşitul lunii mai, şi acest proiect, la fel ca multe
altele foarte dificile, cum au fost blocul cu bulină (de risc seismic) şi ocolitoarea
Roman-Vest, să devină un succes şi să ne bucurăm de deciziile bune pe care le-
am luat împreună pentru această clădire-monument - Palatul Sturza
Cantacuzino. Vă mulţumesc.”

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18
voturi „pentru”.

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

La punctul 10) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local
consolidat pe anul 2015 – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil, cu
următoarele amendamente:

1. Hotărârea în discuţie va avea următorul titlu: „Rectificarea bugetului
local, a listei de investiții și listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local
și a actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare nr. 82/2015”.

D-l primar Laurenţiu-Dan Leoreanu explică: „Această modificare
intervine datorită unor elemente de noutate venite în ultima perioadă. De aceea
şi proiectul a ajuns mai târziu către dumneavoastră. Acest proiect a fost
structurat pe bază de modificare de buget, dar, datorită unor intervenţii pe care
le-am făcut pe sfârşit de an, am reuşit să mai aducem nişte bani la bugetul local.

În premieră, cred că pentru prima dată în perioada post-decembristă,
încasările la bugetul local s-au făcut în procent de 100%.

Urmărirea încasarii sumelor stabilite prin lege la bugetul local s-a
efectuat şi ca urmare a discuţiilor cu factorii implicaţi în acest lucru, cu mediul
de afaceri, colaborare care a condus la o colectare optimă la bugetul local şi, în
consecinţă, la ora aceasta, deja suntem pe plus. Adică, am depăşit 100% din
sumele datorate bugetului local, incluzând recuperarea sumelor restante.
Pentru prima dată s-a întâmplat acest lucru în istoria Primăriei Municipiului
Roman post-decembristă, şi este un lucru bun pentru că toţi aceşti bani se vor
regăsi în dezvoltarea Municipiului Roman. Vă mulţumesc.”

2. D-l consilier Leonard Achiriloaei menţionează faptul că va fi o
rectificare la bugetul local, la partea de cheltuieli de personal (Cap. 65.02.), în
sensul suplimentării cu suma de 40 mii lei, reprezentând salarii pentru
învăţământ.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17
voturi „pentru”.

D-na consilier Mihaela Tanovici şi d-l viceprimar Lucian Ovidiu Micu nu
au participat la vot.

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei cheltuieli
din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret
estefavorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.
D-l primar Laurenţiu-Dan Leoreanu adăugă: „Este vorba de acele

demersuri pe care le-au făcut reprezentanţii Clubului Atletic privind echipa de
Atletism, care trece printr-o perioadă grea datorită situaţiei financiare precare
a sportivilor. Prin această hotărâre am propus, şi vă mulţumesc că
dumneavoastră aţi aprobat, cei 7.700 lei din care să luăm echipament sportiv
complet pentru toată echipa care practică acest sport la Clubul Atletic. Cred că
este un lucru bun şi, iată încă o dată, Primăria şi Consiliul Local al
Municipiului Roman sprijină activităţile de performanţă, activităţile din
educaţie, din sport, de cultură artistică, etc. Aceşti copii pot să-şi dezvolte
activitatea sportivă în continuare, datorită sprijinului nostru. Mulţumiri.”

La punctul 12) de pe ordinea de zi – achiziţionarea unor servicii – avizul
comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.

La punctul 13) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr.
172/19.12.2014 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman –
avizul comisiei de buget-finanţe estefavorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu

unanimitate de voturi.

La punctul 14) de pe la ordinea de zi – aprobarea achiziţionării unor
servicii la S.M.U. Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17

voturi „pentru”.
D-nii consilieri Leonard Achiriloaei şi Gabriel Andrici nu au participat la

vot.

La punctul 15) de pe la ordinea de zi – înfiinţarea Clubului Sportiv
Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport
şi turism este favorabil, cu următoarele amendamente:
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1. D-l consilier Maricel Benchea precizează că există o eroare materială ce
trebuie supusă îndreptării şi anume introducerea în cuprinsul art. 21 al
Regulamentului a expresiei „cu experienţă”, ca un criteriu imperativ în vederea
ocupării acestei funcţii. Astfel, art. 21 din Regulament va avea următorul cuprins:
„Şeful serviciului este încadrat în condiţiile legii din rândul absolvenţilor de
studii superioare cu experienţă în domeniul sportiv”.

2. D-l consilier Maricel Benchea face un al doilea amendament la
proiectul de hotărâre în discuţie, sesizând faptul că trebuie ataşată ca anexă la
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal
Roman - emblema clubului, fanion şi insignă, pe culori alb şi violet, cu
reprezentarea grafică stilizată a celor şapte sporturi, cu inscripţia iniţialelor CSM.

3. D-l consilier Maricel Benchea precizează că OMFP nr. 947/2005, în
prezent abrogat, este înlocuit cu OSGG nr. 400/2015, în vigoare la data
prezentei, fiind imperios necesară modificarea respectivă în cuprinsul
Regulamentului.

Avizul comisiei juridice este favorabil.
D-l primar Laurenţiu-Dan Leoreanu face următoarea precizare:
„Această Direcţie va conţine un serviciu pentru partea de divertisment,

picnic, ştrand, şi un al doilea serviciu pentru activităţile sportive. Am aşteptat
avizul de la Minister şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care
ne-au venit şi, în momentul de faţă, le putem promova.”

Se propun doi membri ai Consiliului Local pentru Consiliul de
Administraţie al Clubului Sportiv Municipal Roman, şi anume d-l Boloca Ilie şi
d-l Andrieş Bogdan.

D-l primar Laurenţiu-Dan Leoreanu preia cuvântul: „Aici este vorba de
Consiliul de Administraţie format din cinci membri: doi, desemnaţi din aparatul
executiv; doi, desemnaţi de Consiliul Local şi unul va fi directorul Direcţiei. Au
fost două propuneri. Dacă mai sunt şi alte propuneri, le trecem. Dacă nu, putem
începe. Atunci când se votează nominal o persoană, este imperativ ca votul să
fie secret, aşa că vom apela la buletine de vot.”

Fiecare membru al Consiliului primeşte un bilet cu numele celor doi
consilieri propuşi: „Sunt doi candidaţi. Persoana pe care nu o doriţi, se taie cu
o linie pe bilet. Dacă nu sunteţi de acord cu nici unul, se taie ambele nume.
Dacă sunteţi de acord cu amândouă propuneri, împăturiţi şi puneţi biletul în bol.
Propunerile au venit datorită faptului că amândoi sunt implicaţi în activităţi
sportive, deci au experienţă în activitatea sportivă.”

După depunerea voturilor secrete, d-l Secretar Carnariu Gheorghe anunţă
rezultatele: d-l consilier Andrieş Bogdan a primit 19 voturi de încredere, iar d-l
consilier Boloca Ilie a primit 18 voturi de încredere.

D-l consilier Constantin Holban face următoarea intervenţie: „D-le
primar, noi de când funcţionăm, nu am avut niciodată probleme, nici cu Curtea
de Conturi, nici cu altele. Însă mă îngrijorez văzând ce se întâmplă la Ploieşti şi
Târgu Mureş, ce s-a întâmplat cu primăriile care au Direcţii de sport.”

D-l primar Laurenţiu-Dan Leoreanu explică: „Nu, deci nici Ploieşti, nici
Târgu Mureş nu au avut Direcţie. Acolo s-a întâmplat altceva: la Ploieşti, de
exemplu, a fost o finanţare făcută către cluburi private, pe când la noi este
Asociaţie Sportivă. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem o problemă.
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La Târgul Mureş este o asociaţie sportivă, dar s-a întâmplat altceva: În
momentul aprobării finanţării de către Consiliul Local, acea asociaţie avea
datorii la taxele şi impozitele datorate la bugetul local şi stopaj la sursă. Nu
avea plăţile făcute către bugetul de stat.

La Baia Mare şi-au făcut şi ei Club Sportiv, Craiova la fel. Bucureşti, cu
CSM-ul, au şi ei Club. Deci, toţi adoptă această situaţie. Noi am discutat la
Bucureşti să optăm pentru cea mai convenabilă soluţie. Curtea de Conturi, când
a efectuat controalele de specialitate, nu a sesizat încălcarea unor aspecte
legale, dar căutăm să asigurăm aplicarea unui cadru legal optim. Aceasta este
dorinţa noastră. Vă mulţumesc.”

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu amendamentele
comisiei pentru administraţie publică locală şi sport, precum şi cu cei doi
consilieri propuşi pentru Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv
Municipal Roman, a fost aprobat cu 18 voturi „pentru”.

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

În final, d-l Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu mulţumeşte membrilor
Consiliului Local pentru eficienţa dovedită în anul 2015: „Aş vrea să vă
mulţumesc pentru colaborarea din acest an şi din anii trecuţi. Dar, sigur, ne
apropiem de sfârşitul anului 2015 care consider că a fost un an bun, chiar dacă
a avut dificultăţi pe mai multe planuri, pe am reuşit împreună să le gestionăm
bine, astfel încât să avem lucruri frumoase realizate în acest an, printre care
putem menţiona:

- Complexul Sportiv şi de Divertisment Ştrand, Picnic, Sport, care a fost
unul dintre cele mai frumoase din ţară şi cel mai frumos din Moldova. Drept
mărturie stau vizitatorii din Vaslui, Bacău, Piatra Neamţ şi Iaşi care au venit
aici la Roman.

- finalizarea Ocolitoarei Roman-Vest, şi iată, suntem în prag de finalizare
şi a Ocolitoarei Roman-Est, unde s-a turnat şi ultima palmă de asfalt. Suntem la
faza de taluz şi de marcaje, ceea ce înseamnă că Romanul, începând cu anul
2016, are două ocolitoare lărgite, moderne, care asigură traficul greu în afara
municipiului;

- modernizarea secţiilor de la Spitalul Municipal, de Oncologie,
Ginecologie şi Neonatologie, şi cu finalizarea izolării termice pe partea de est a
Spitalului;

- două acoperişuri importante de la Şcoala Vasile Alecsandri şi Calistrat
Hogaş, dar şi lucrările de la Colegiul Naţional Roman-Vodă - corpul B pe care
sperăm să le finalizăm anul viitor;

- B-dul Republicii, Bogdan Dragoş, Smirodava, Măgurei, Luceafărului,
Moldovei, străzi care au fost asfaltate în întregime în acest an;

- mărirea numărului de kilometri de trotuare, modernizarea şi extinderea
iluminatului public în mai multe zone ale municipiului;

- finalizarea lucrărilor de apă, canal şi staţii de pompare, cele 13,
amplasate şi conectate în municipiu;

- lucrări avansate la staţia de epurare care sperăm ca în martie să fie
finalizată;
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- lucrări de Master-Plan, finalizarea lucrărilor la staţia de depozitare,
staţia de transfer şi modulul pe care aproape nu mai îndrăzneam să-l sperăm,
intrarea în procedură de licitaţie a operatorului care va deservi atât
Municipiului Roman, cât şi comunităţile asociate în Dezvoltarea Inter-
Comunitară Roman-Metropolitan. Acum se vede cât de bună a fost această idee
prin care am propus să se facă artera Roman-Est, pentru că altfel, tot gunoiul
care venea din partea de est, din comunele Gâdinţi, Poienari, Oniceni, Bozieni,
Pânceşti, ar fi trecut cu gunoiul prin centrul oraşului.

Mai avem câteva lucruri importante dincolo de toate celelalte, pe care le
ştiţi foarte bine pentru că aţi răspuns foarte bine iniţiativelor, propunerilor
noastre şi conlucrarea a fost foarte bună.

Vreau să vă mulţumesc, să vă doresc un an 2015 încheiat în linişte şi pace,
şi un an 2016 mai bun, cu sănătate, cu bucurie, cu înţelegere. Aţi primit deja din
partea noastră agenda 2016, colecţia Iarnă-Primăvară-Vară, şi calendarul
2016 colectia Iarnă-Primăvară-Vară-Toamnă. Le aveţi deja primite, sperăm să
vă bucuraţi de ele, să vă fie de folos.

Multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, prietenilor şi
celor dragi şi împreună să convieţuim într-un oraş care este din ce în ce mai
respectat, din ce în ce mai recunoscut, ca atitudine, ca modernitate, ca standard,
şi asta sigur că datorită lucrătorilor din Primăria Municipiului Roman, datorită
Consiliului Local, datorită factorilor implicaţi, datorită mass-mediei care a fost
mereu aproape de partea administrativă.

Acestea sunt lucruri frumoase realizate şi sperăm să mergem pe acelaşi
drum, să ne bucurăm împreună de oraşul nostru şi unii de alţii.

La Mulţi Ani tuturor, sănătate, bucurii şi să ne vedem în 2016 cu pace, în
linişte şi prosperitate.”

Nemaifiind alte intervenţii, d-l preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş
declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă Secretarul Municipiului Roman,
Consilier, Gheorghe CARNARIU

Bogdan-Costinel Andrieş
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