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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 

Nr. 15825 din 19.08.2016 
 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 19.08.2016, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman 
 

Şedinţa a fost convocată de îndată prin dispoziţia Primarului nr. 

1258/17.08.2016. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

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

.  

 

La apelul nominal efectuat, se constată şi se înregistrează prezenţa a 18 

consilieri locali, lipsind motivat următorii consilieri: dl Eugen Patraşcu, dl Petru 

Farcaşi şi dna Daniela-Gabriela Suman. 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaei declară şedinţa deschisă.  

 

 În continuare se supune spre aprobare ordinea de zi, modificată cu un 

punct suplimentar, pct. 14 privind revocarea unei hotărâri, iar aceasta este 

aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor 

Verzi din Municipiul Roman; 

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

53/02.03.2016 privind aprobarea „Strategiei Energetice a 
Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020”; 

3. 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; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - 

economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: 

"Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirii 
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destinate "Muzeul personalităţilor romaşcane", în vederea 
valorificării durabile a patrimoniului cultural"; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - 

economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: 

"Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul 
Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi"; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor de 

proiect privind "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de 

viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - 

economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: 

"Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în 

Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor de 

proiect privind "Conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii 
"Casa Celibidache" în vederea valorificării patrimoniului cultural"; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - 

economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: 

"Conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii "Casa Celibidache" 
în vederea valorificării patrimoniului cultural"; 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 209/2015 privind 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii 
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate; 

12. 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; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 

privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie 

publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind revocarea unei hotărâri. 

 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi privind aprobarea Registrului Local 

al Spaţiilor Verzi din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi.  

 
 La punctul 2) de pe ordinea de zi privind completarea anexei la H.C.L. 

nr. 53/02.03.2016 privind aprobarea „Strategiei Energetice a Municipiului 
Roman pentru perioada 2015-2020” – avizul comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism este favorabil, cu menţiunea că bugetul estimativ 

este între 100 mii şi 25 milioane de euro, 25 milioane de euro fiind suma 

maximă, conform adresei Consiliului Judeţean. 

 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 3) de pe ordinea de zi 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 – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.  

 Avizul comisiei juridice este favorabil.   

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi privind aprobarea documentaţiei 

tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: 

"Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirii destinate 

"Muzeul personalităţilor romaşcane", în vederea valorificării durabile a 

patrimoniului cultural" – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi privind aprobarea documentaţiei 

tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: 

"Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin 

amenajarea Parcului Zăvoi" – avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi privind aprobarea proiectului şi a 

cheltuielilor de proiect privind "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi 

condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora" – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi privind aprobarea documentaţiei 

tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: 

"Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul 
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Roman prin amenajarea Parcului Jora" – avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi privind aprobarea proiectului şi a 

cheltuielilor de proiect privind "Conservarea, restaurarea şi protecţia 

clădirii "Casa Celibidache" în vederea valorificării patrimoniului cultural" 
– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi privind aprobarea documentaţiei 

tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: 

"Conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii "Casa Celibidache" în 
vederea valorificării patrimoniului cultural" – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2016 – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi privind modificarea H.C.L. nr. 

209/2015 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de 

funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate – 

avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi 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 – 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 

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 13) de pe ordinea de zi privind modificarea H.C.L. nr. 219 

din 18.12.2015 privind 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. 

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 

 Dl Primar Laurenţiu Dan Leoreanu preia cuvântul: „Este vorba despre 

transformarea unui post de inspector 1A în debutant deoarece cu asemenea 

vechime nu a venit nimeni la concurs şi atunci dăm o şansă tinerilor să vină la 

concurs. Astfel e şi o salarizare mai mică în cadrul bugetului Clubului, dar în 

acelaşi timp formăm şi o persoană tânără care să se afirme pe viitor. E vorba de 

asemenea de înfiinţarea a două posturi de muncitor pentru creşterea siguranţei 

şi acoperire. Aceste două posturi sunt pentru pază, siguranţă şi verificare, 

tocmai pentru că avem servicii cu un grad mai ridicat de risc. Organigrama 

rămâne practic aceeaşi. Aceste două modificări sunt pentru rentabilizarea 

activităţii. Probabil, de-a lungul timpului vor mai fi modificări, fiind o entitate 

nouă, până se aşează are nevoie să aibă şi experienţa funcţionării ei. Acestea 

sunt lucruri minimale, nu sunt modificări esenţiale în interiorul clubului.” 

 Dl consilier Constantin Holban se adresează: „Ştiţi, eu am fost unul dintre 

cei care am propus înfiinţarea acestei noi entităţi. Într-adevăr este bună, dar 

cum a precizat şi dl Primar, am spus că vor fi transferate din cadrul Primăriei, 

dar origanigrama nu va creşte. Dar acum văd două funcţii necalificate şi care 

vor avea cheltuieli.” 

 Dl Primar răspunde: „Dar ne încadrăm în buget, pentru că s-a micşorat 

de la 1A la debutant. La sumă de salarizare s-a raportat la fel.” 

 Dl Viceprimar Lucian Ovidiu Micu adaugă: „Şi inclusiv, dacă luăm 

complexul sportiv de agreement, el a crescut ca şi dimensiune şi atunci ne 

trebuie şi personal.” 

 Dl consilier Constantin Holban continuă: „Acolo ar trebui să luăm exact 

cum a fost la Piatra (Neamţ), cu sapă, la portocaliu, cu husele, ce mai aveau, să 

facem curăţenie pe malul Moldovei.” 

 Dl Primar răspunde: „Îi avem, şi acum sunt programaţi pe Ocolitoarea 

Roman-Vest. De la Legea nr. 461, în partea asta au lucrat doar o lună de zile la 

frunze, şi îi scoatem şi îi punem acolo.” 

 Dl consilier Constantin Holban: „Era o metodă foarte bună.” 

 Dl Viceprimar adaugă: „Dar nu putem acoperi totul pentru că sunt 

servicii care trebuie făcute de zi cu zi. Cei de la Legea nr. 416 vin cu un anumit 

număr de zile, nu au o constanţă lunară.” 

 Dl consilier Constantin Holban: „Sper să nu vină cu scutire medicală...” 

 Dl Primar: „Am şi verificat, gândiţi-vă că am preluat peste 1500 de 

dosare şi momentan suntem la sub 270. Deci vă daţi seama că am făcut o triere 
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de la 1500 la 270, am făcut o verificare şi facem în permanenţă. Cei care nu se 

încadrează, automat părăsesc rata de plată.” 

 Dl consilier Constantin Holban: „Deci cu cheltuielile la Clubul Sportiv 

momentan ne încadrăm.” 

 Dl Primar: „Ne încadrăm până la perioada de rectificare. Va urma partea 

a doua a anului cu rectificare spre sfârşitul anului. Pentru că la înfiinţare am 

prins bugetul numai pe prima parte. Cu tot ceea ce înseamnă cheltuieli de 

venituri rămânem încadraţi pe partea de personal.” 

 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 14) de pe ordinea de zi privind revocarea unei hotărâri – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil .

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

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

unanimitate de voturi. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte Leonard Achiriloaei declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

    Leonard ACHIRILOAEI     Gheorghe CARNARIU 


