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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 30.03.2016, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 546/25.03.2016. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 12
00

.  

 

Dl preşedinte de şedinţă declară deschisă şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local. 

La apelul nominal efectuat, se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 

consilieri locali, lipsind motivat următorii consilieri: dl L.O. Micu, dl A. Fron şi 

dra L.N. Patraşcu. 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

 Se supune spre aprobare ordinea de zi, modificată cu un punct 

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

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a principalilor 

indicatori tehnico-economici din studiile de fezabilitate şi a 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „SISTEM 

INOVATIV INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA URBANĂ 

DURABILĂ A MUNICIPIULUI ROMAN ÎN REGIUNEA NORD – 

EST DIN ROMÂNIA”;  

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. 

pentru anul 2016, în vederea repartizării  locuinţelor construite în 
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Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate 

tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani;  

3) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/2015 privind 

aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de 

personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman;  

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  Clubului Sportiv 

Municipal Roman, bugetului Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Roman, modificarea bugetului Spitalului Municipal de 

Urgență Roman și a listei de investiții aferentă;  

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

activitatea de reclamă şi publicitate în Municipiul Roman;  

6) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/18.10.2010 

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al 

municipiului în domeniul public al statului;  

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii facilităţilor fiscale la 

plata impozitelor şi taxelor locale ce se acordă S.C. PIETA 

IMOBILIARE S.R.L. Roman, în conformitate cu prevederile schemei 

de minimis privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea 

dezvoltării economice durabile în Municipiul Roman, aprobată prin 

H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013;  

8) Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii;  

9) (Suplimentar) Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

H.C.L. nr. 147/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al „BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman.  

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului, a 

principalilor indicatori tehnico-economici din studiile de fezabilitate şi a 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „SISTEM INOVATIV 

INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ A 

MUNICIPIULUI ROMAN ÎN REGIUNEA NORD – EST DIN 

ROMÂNIA” – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Domnul Primar, Laurenţiu Dan Leoreanu, explică în detaliu: 

 „Este vorba despre acel proiect despre care am mai făcut vorbire. Vreau 

să vă spun că în acest proiect avem partener şi pe ADR Nord-Est. Este un 

proiect trivalent care foloseşte o noţiune nouă de economie circulară care este 

susţinută de Comisia Europeană. 

 Este un proiect la care lucrăm de la începutul anului. El se depune mâine, 

este ultima zi la Bruxelles. Este vorba despre amenajarea unei zone de 

depozitare şi prelucrare a deşeurilor din materiale de construcţii. 
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 După cum ştiţi într-o şedinţă anterioară noi am aprobat cumpărarea unui 

teren pe 9000 mp. Noi acolo în zonă mai aveam încă 16652 mp proprietatea 

Primăriei. Am achiziţionat un teren adiacent de 9000 mp astfel avem acolo 

circa 2.5 ha, mai bine de 2 ha şi jumătate. 

 Pe acest teren noi com înfiinţa o bază de depozitare a deşeurilor 

provenite din materiale de construcţii. 

 Aşa cum vă spuneam nu există în Roman şi nici în jurul Romanului în nici 

un oraş un astfel de depozit. De astfel aţi putut vedea şi dumneavoastră în oraş 

în zonele periferice dar şi în zonele periferice ale comunelor şi chiar de-a lungul 

drumurilor naţionale şi judeţene depuneri ad-hoc de deşeuri provenite din 

materiale de construcţie, din demolări ş.a.m.d. 

 Această locaţie va întregi o bază în care vor fi 3 padocuri de depunere, 

două de câte 800 mp şi unul de 600 mp, vor fi amplasate pe 5500 mp utilaje 

pentru concasare din care vor rezulta materie primă din nou pentru construcţii, 

adică o reconversie. 

 Materiale mai grosiere care vor fi folosite pentru fundaţii de drum şi 

materiale mai fine care vor fi folosite pentru semifabricate: borduri, bolţari, 

pavele. 

 Tot acolo aşadar vom construi o fabrică care va face aceste produse, 

aceste semifabricate din deşeurile prelucrate şi tot în acea zonă vom amplasa pe 

16652 mp un câmp de fotovoltaice care vor asigura prin energia produsă 

funcţionarea utilajelor din această platformă industrială. 

 Aceste semifabricate care se vor produce aici le vom folosi atât în 

dezvoltarea urbană infrastructură în municipiu cât şi într-o altă zonă de 

acţiune, un al treilea element, deci avem aici folosire energie verde panouri 

fotovoltaice, avem partea de economie socială depozit plus prelucrarea 

deşeurilor din materiale de construcţie, şi un al treilea – intervenţia într-o zonă 

defavorizată a municipiului Roman în strada Fabricii, acolo avem 4 blocuri 

care au fost amenajate cu 13-14 ani în urmă şi sigur s-a făcut ce s-a putut 

atunci. 

 În momentul de faţă, din punct de vedere a condiţiilor socio-sanitare ele 

nu satisfac nici condiţiile, nici dimensiunile, drept pentru care ne-a propus 

reconfigurarea lor, şi anume acolo avem 4 blocuri în care în medie există câte 

50 de locaţii. Prin reconfigurare în fiecare vor fi 44 de locaţii sociale, fiecare va 

conţine un vestibul, o baie cu chiuvetă, WC şi duş, o chicinetă pentru pregătirea 

mâncării şi o cameră foarte mare pe care cei de acolo şi-o pot şi compartimenta 

dacă vor dori. 

 De asemeni vom construi un corp nou de clădiri cu 22 de locaţii astfel 

încât pe parcurs să putem transfera din zonele în care intervenim. Locatarii. 

Materialele pe care le vom folosi acolo sunt tocmai aceste materiale pe care le 

vom produce în această fabrică astfel încât să creem un sistem integrat de 

susţinere şi dezvoltare durabilă urbană a zonelor defavorizate aşa cum prevede 

şi tema acestui proiect. 

 Aşa cum spuneam este vorba de o economie circulară care asigură 

reconversia deşeurilor, refolosirea lor, reabilitarea zonelor defavorizate şi 

folosirea energiei verzi. 
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 Cred că este un program inovativ, cu o temă care se pliază pe cerinţele 

Comisiei Europene. Aşa cum vă spuneam depunerea este până mâine 31 Martie. 

Perioada de analiză şi de darea răspunsului este de 30 Octombrie. 

 Finanţarea este asigurată de Comisia Europeană de 80%, 20% asigură 

iniţiatorul de proiect din care o parte este în bani şi o parte dispoziţie, inclusiv 

terenul achiziţionat care se va construi ca o parte din cofinanţare. 

 Aceasta este tema generală. Cred că este o temă generoasă, este o temă 

inovativă, este o temă de actualitate şi aşa cum vă spuneam la vizita pe care 

dumneavoastră aţi aprobat-o şi eu am făcut-o la sfârşitul anului trecut la 

Bruxelles cu ocazia Open Days şi a semnării Pactului Primarilor, s-au discutat 

aceste lucruri. Le-am luat, le-am adus acasă, le-am analizat, le speculăm în sens 

pozitiv pentru a fi şi noi pe această linie de accesare direct cu Comisia 

Europeană deci care ţine de o legătură între Primăria Municipiului Roman şi 

fondurile europene gestionate direct de la Bruxelles. 

 Cam acestea în mare ar fi datele acestui proiect.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea listei finale de priorităţi 

A.N.L. pentru anul 2016, în vederea repartizării  locuinţelor construite în 

Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi 

familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani – avizul comisiei pentru 

administraţie publică, sport şi turism este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Dl Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu intervine: „Este vorba despre lista 

care întruneşte solicitările şi dosarele depuse de solicitanţi. Se actualizează în 

fiecare an cu noile elemente care sunt aduse de solicitanţi. 

 În cazul în care apare un nou contract de chirie, apare un nou copil, se 

căsătoresc sau au probleme de sănătate, acestea se actualizează şi se cuantifică 

în noile punctaje. 

 De asemeni o să vă informez că la începutul lunii am avut o întâlnire cu 

Directorul General al Agenţiei Naţionale de Locuinţe pentru tineri, şi este deja 

introdus în Planul General Naţional şi proiectul nostru pentru încă 2 (două) 

blocuri ANL. Se aşteaptă cât de curând avizul Parlamentului pentru finanţarea 

acestei agenţii şi care trebuie să aibă loc la sfârşitul lunii Martie, începutul lunii 

Aprilie, şi eu sper ca în luna Mai demersul nostru să se cuantifice prin 

proiectarea pe baza studiului de fezabilitate înaintat şi începerea lucrărilor încă 

din acest an. Deci cred că este o veste bună pentru municipiu.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 210/2015 

privind 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.  
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15  voturi 

„pentru”. 

 Dnii consilieri Leonard Achiriloaei şi Gabriel Andrici nu participă la vot. 

 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului  Clubului Sportiv 

Municipal Roman, bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Roman, modificarea bugetului Spitalului Municipal de Urgență Roman și a 

listei de investiții aferentă – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil 

cu următorul amendament, explicat de dl consilier Leonard Achiriloaei: „O 

îndreptare materială, la anexa nr. 1, la Titlul 57 Ajutoare Sociale, din eroare nu 

s-a preluat un 4 (patru). Astfel, în loc de -44, este -444, lucru care atrage 

inclusiv modificarea anexei nr. 3, tot la Titlul 57 Ajutoare Sociale, în loc de 44 

este 444.” 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Dl Primar intervine: „Aş vrea să fie o mai mare atenţie, să nu se mai 

piardă 4 pe drum, sau 2, sau 3, sau altă cifră din cele zece de la 0 la 9, şi să fim 

mult mai atenţi atunci când le întocmim. Iar dl Director Alexandru Ciprian, 

dacă poate să facă precizări vizavi de acest proiect.”  

 Dl Director Economic Ciprian Dorin Alexandru preia cuvântul: „Prin 

hotărârea de consiliu local nr. 219 de anul trecut dumneavoastră aţi aprobat 

înfiinţarea celor două direcţii cu personalitate juridică. Având personalitate 

juridică trebuie să aibă şi buget. Bugetul este propus spre aprobare pentru cele 

două direcţii, prin defalcare din bugetul consolidat al municipiului aprobat în 

luna ianuarie, pe 28 ianuarie. Nu s-au făcut nici un fel de suplimentări. S-au 

diminuat din buget cu această ocazie.” 

 

 Dnii consilieri Ilie Boloca, Bogdan-Costinel Andrieş, Leonard Achiriloaei 

şi Gabriel Andrici menţionează că nu pot participa la vot din motive de interese 

conflictuale. În urma supunerii la vot, 3 consilieri locali s-au abţinut, astfel că s-

a ajung în situaţie de blocaj. Dl Primar precizează faptul că neparticipările la vot 

şi abţinerile se aplică în acest caz la proiectul de hotărâre în ansamblul său, însă 

votarea ar trebui să se facă pe fiecare anexă în parte întrucât acestea vizează 

bugete ale unor unităţi diferite.  

 Se procedează astfel la votarea proiectului pe anexe: 

 Anexa 1 – 13 voturi „pentru”, 4 abţineri 

 Anexa 2 – 12 voturi „pentru”, 3 abţineri, 2 neparticipări (cons. Boloca I. 

şi Andrieş B.C.) 

 Anexa 3 – 17 voturi „pentru” 

 Anexele 4 şi 5 – 15 voturi „pentru”, 2 neparticipări (cons. Achiriloaei L. 

şi Andrici G.) 

  

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului privind 

activitatea de reclamă şi publicitate în Municipiul Roman – avizul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 126/18.10.2010 

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului 

în domeniul public al statului – avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil cu amendament. Se introduce fişa 

imobilului nr. 57 ca anexă. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 I se dă cuvântul dlui consilier Ilie Boloca, în calitate de director al 

Clubului Copiilor Roman: „Este vorba despre clădirea Clubului Copiilor care a 

fost atribuită Ministerului printr-o hotărâre de consiliu local. Am modificat 

recent această hotărâre pentru că nu avea număr cadastral. S-a realizat acest 

lucru. Acum, Ministerul a trimis o adresă către Inspectoratul Şcolar Judeţean 

că nu coincid suprafeţele, şi pe bună dreptate nu coincid pentru că s-au mai 

făcut construcţii între timp acolo, şi nu coincid suprafeţele din cadastru cu cele 

votate de noi în Consiliu Local. Astăzi practic noi reglăm aceste diferenţe, şi ce 

va scrie în hotărârea de Consiliu Local va fi şi în cadastru sau mai exact, ce 

scrie în cadastru va fi şi în hotărâre.” 

Dl Primar întreabă: „Aşa cum e formulat e corect? Îi convine Ministerului?” 

Dl cons. Boloca răspunde: „Dle Primar, dacă mă întrebaţi pe mine, era bine şi 

înainte, dar facem cum vrea Ministerul. Eu cred că este bine cum am făcut şi 

dacă tot mi-aţi dat cuvântul vreau să adresez mulţumiri aparatului tehnic al 

Primăriei pentru eforturile pe care le-a făcut. Mă refer aici în special la dna 

Alexe, dar şi la dna Strugaru şi toţi cei care ne-au ajutat pentru documentaţie.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi 

„pentru”.  

 Dl cons. I. Boloca nu a participat la vot. 

 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea revizuirii facilităţilor fiscale la 

plata impozitelor şi taxelor locale ce se acordă S.C. PIETA IMOBILIARE 

S.R.L. Roman, în conformitate cu prevederile schemei de minimis privind 

stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice 

durabile în Municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013 

– avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Dl Primar o invită pe dna Director a Departamentului de Taxe şi Impozite 

Locale, Gabriela Pisică, să facă nişte precizări legate de acest proiect. 

 Dna Director Pisică: „Condiţia de bază pentru acordarea facilităţilor 

fiscale era să nu aibă datorii la bugetul local şi bugetul de stat la 31 decembrie 

2015. Pentru că dumnealor aveau datorii am considerat că nu putem să le 

acordăm pentru anul 2016 revizuirea pentru raportarea facilităţilor. Asta a fost 

opţiunea noastră. Ei au plătit în februarie şi la Finanţe şi la noi, dar deja la 31 

decembrie aveau restanţe.” 

 Dl Primar: „Dacă spune Regulamentul să nu aibă la 31 decembrie, eu zic 

că noi trebuie să ţinem cont de acest Regulament, acesta este sfatul meu.” 



Pag. 7 / 8 

 Dl cons. Vasile Mocanu întreabă: „Nu pot acum beneficia de prevederile 

Ordonanţei 34 privind reducerea?” 

 Dna Director Pisică: „Au făcut o notificare, dar deja la o adică, fără 

material, având în vedere că aveau restanţe.” 

 Dl cons. Mocanu: „Pot face o declaraţie rectificativă şi să regleze.” 

 Dna Director Pisică: „Da, au făcut-o ulterior.” 

 Dl cons. Mocanu: „Se dă o decizie de către Primărie şi se rezolvă.” 

 Dl Primar: „Da. Dar eu zic că nu putem merge acolo acum, dacă trebuia 

la 31 decembrie să înscrii, cu termenul nu te poţi juca.” 

 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – acceptarea unei donaţii – avizul comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Dl Primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează: „Este vorba de terenul pe 

care ni-l donează Dedeman-ul pentru poarta Nord a oraşului, sensul giratoriu. 

Aşteptăm şi celelalte, care sunt în curs de finalizare. E un teren pe care dânşii îl 

donează Primăriei Municipiului Roman.  

 Le mulţumim pe această cale Dedeman-ului pentru buna colaborare, 

înţelegere şi pentru un gest frumos pe care îl fac donând Primăriei Municipiului 

Roman un teren.”  

 Dl cons. Vasile Mocanu intervine: „E tot terenul nostru zona pe care stau 

ei acum.” 

 Dl Primar răspunde: „Nu, este zona Cordun acolo. Nu e al nostru, ci pe 

comuna Cordun.” 

 Dl cons. Mocanu: „Dar să ajute şi cu nişte bani la proiect.” 

 Dl Primar: „S-au angajat că vor contribui şi ne vor susţine.” 

 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

  

La punctul 9) Suplimentar – modificarea şi completarea H.C.L. nr. 147/2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

„BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru 

administraţie publică, sport şi turism este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Dl Primar: „Vreau să vă informez că acest Regulament are o modificare 

prin faptul că aşa cum am promis că voi construi o saună la acest bazin, am 

finalizat lucrările. Lucrările s-au făcut cu forţe proprii, de echipele Primăriei. 

Sauna a fost finalizată. Pentru că este în incinta acestui bazin, trebuie şi această 

componentă de divertisment prinsă în Regulament. Prin Regulament noi am 

propus ca ea să poată fi folosită numai în programul de divertisment, de 

recreere, pentru că nu pot să intre copii mici la saună, nu ştii dacă rezistă. La 

programul de înot şi instruire nu este folosit. La programul de divertisment 
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persoanele care vin şi se bucură de această facilitate din Municipiul Roman, 

iată că au în plus încă un serviciu. Acest serviciu este fără costuri, este în cadrul 

aceloraşi bani care se dau acolo, dar la programul Divertisment şi a trebuit să-l 

prindem la Regulament. De aceea am supus modificarea Regulamentului şi 

introducerea lui şi trecerea prin Consiliu. Vă mulţumesc.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Dl Primar preia la final cuvântul:  

 „Vreau să informez Consiliul Local. Săptămâna viitoare vom face o 

deplasare în urma invitaţiei Guvernului Elveţiei şi din partea Primăriei Geneva 

din Elveţia, în cadrul proiectului pentru configurarea PAED-ului ca acela pe 

care Romanul l-a câştigat şi este pe primul loc în România. Toate cheltuielile 

care ţin de această deplasare sunt asigurate din cadrul proiectului cu fonduri 

date de Guvernul Elveţiei. Aşadar este o vizită de lucru, o vizită de analiză 

împreună cu Primării câştigătoare. În Elveţia săptămâna viitoare vor reţine 

competenţele mele, dl viceprimar, dl secretar şi city-managerul. Dar aşa cum e 

frumos, am informat şi Consiliul Local ca să ştiţi despre ce este vorba. Vă 

mulţumesc frumos, o zi bună.” 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte Mihai Armanu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

  Mihai ARMANU      Gheorghe CARNARIU 

 

 


