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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 13.05.2016, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 845 din 

09.05.2016. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 11
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 15 consilieri locali, lipsind motivat dl consilier Vasile 

Bogdan Savin, dl consilier Toader Cristian, dl consilier Lichiardopol M.D., dl 

consilier Holban Constantin, dna consilier Tanovici Mihaela şi dra consilier 

Livia-Nicoleta Patraşcu. 

 

Dl Secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte 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.” 

 

De asemenea, dl Secretar propune Consiliului Local proiectul nr. 1 

privind Alegerea Preşedintelui de Şedinţă pentru lunile mai şi iunie 2016. 

Urmare a supunerii la vot, propunerea este aprobată cu 15 voturi „pentru”. 

 

Dl preşedinte de şedinţă George Alexandru Bălan declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local. 

 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

În continuare, dl Bălan supune la vot procesul-verbal al şedinţei din luna 

Aprilie, şi anume: şedinţa ordinară din 21.04.2016, procesul verbal este aprobat 

cu unanimitate de voturi;  
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Se supune spre aprobare, în continuare, ordinea de zi cu următoarele 

modificări:  

- se introduce punctul 16) (suplimentar 1) – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea preluării în administrarea Municipiului Roman a unui teren; 

- se introduce punctul 17) (suplimentar 2) – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului 
Roman; 

- se introduce punctul 18) (suplimentar 3) – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor 

tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în 

cadrul proiectului: "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale 

din Municipiul Roman"; 

- se introduce punctul 19) (suplimentar 4) – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a 
Municipiului Roman; 

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

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; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iași; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru 

aprobarea Regulamentul de organizare şi executare a Serviciului 

Public de Transport în regim de taxi; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită a 

unui spaţiu; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a Caietului de Sarcini pentru Serviciul de iluminat 

public în Municipiul Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local consolidat, a 

listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, a listei de studii 

și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de investiții a 
Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor; 

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea închirierii unui spațiu către 

Asociația Națională a Surzilor România- Filiala Surzilor Neamț; 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Biblioteca 

Municipală GEORGE RADU MELIDON Roman”, Bibliotecii 

Municipale din Roman; 
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13. Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de „Cetăţeni de 

Onoare” ai Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local; 

15. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea 

Municipiului Roman a unui teren; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru 

Energia Durabilă al Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

(faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului "Creșterea 
eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Roman"; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman; 
 

 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 publică, sport şi 

turism este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

specificat este aprobat cu unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea alipirii unor terenuri – 

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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea unei documentaţii de 

urbanism – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 

 Dl consilier Alexandru întreabă: „Aş vrea să-l rog pe dl primar, să ne 

spună: Sensul giratoriu [prevăzut în proiect] ar fi fost necesar la Roman dacă 

nu era Dedeman acolo? Şi cu ce contribuie Dedeman-ul la finanţarea acestei 

lucrări mari?” 

 Dl Primar Laurenţiu Dan Leoreanu răspunde: „Sensul giratoriu trebuia 

făcut şi dacă nu era Dedeman acolo pentru că sensul giratoriu face legătura 

dintre Drumul Naţional 2, E85 cum este cunoscut, şi artera ocolitoare Roman-

Est. Mai mult decât atât, acolo va fi o influenţă majoră în trafic datorită 

amplasării staţiei de colectare, selecţie şi transfer a gunoiului din zona Roman-

Cordun, care va aduce gunoiul din Roman metropolitan, aşadar va fi un trafic 

major ridicat de acest transfer de gunoi pe master-plan. Mai mult decât atât, 

această arteră ocolitoare devine esenţială, prin faptul că tot gunoiul care ar fi 
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fost transferat din zona de Est a judeţului din comunele de peste Siret şi din 

partea de Nord a judeţului ar fi venit prin centru daca nu ar fi existat această 

arteră ocolitoare. Prin urmare această arteră ocolitoare nu numai elimină 

traficul greu din municipiu, dar asigură şi un transfer rapid, evitând conflictul 

în trafic şi densitatea majoră prin maşinile care vor transporta gunoiul din 

Roman Metropolitan. Prin urmare, această arteră care se înţeapă în E85, şi la 

sugestia poliţiei rutiere judeţene, reclamă construirea unui sens giratoriu acolo 

care să asigure aşadar acest punct de influenţă. Dedeman este o societate care 

a sprijinit şi sprijină municipalitatea. Veţi vedea, a şi donat o parte din teren de 

care avem nevoie, pentru că atunci când vorbim de sens giratoriu, vorbim ca 

despre un roman când e vorba de titlu: titlul romanului nu reliefează conţinutul 

romanului în totalitate. Aşa şi aici, denumirea de sens giratoriu nu reliefează în 

totalitate lucrarea care s-a desfăşurat acolo, pentru că avem benzi de 

deccelerare, benzi de selecţie, refugiu, şi aşa mai departe; o lucrare amplă care 

presupune un teren mai mult decât avea primăria, care aparţinea şi unor alte 

entităţi, cum ar fi: Dedeman, Arte Toscana, Primăria Cordun, Petrom, dar şi 

privaţi. Dedeman şi Arte Toscana ne-au donat acest teren şi astăzi vom avea 

hotărâre prin care vom primi aceste terenuri din donaţie. Mai mult decât atât, 

Dedeman a cumpărat de la un privat terenul de care avem noi nevoie, şi îl va 

dona şi pe acela tot municipalităţii. Totodată, Dedeman se va implica şi cu 

fonduri în construirea acestui sens giratoriu. Am avut o negociere bună.” 

 Dl consilier Alexandru apreciază că acesta este un lucru bun şi îl felicită 

pe dl Primar. 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iași – avizul comisiei pentru 

administraţie publică, sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Dl Primar adaugă: „Vreau să vă spun că este un acord de parteneriat 

cadru în care Primăria nu este implicată cu fonduri dar în care Primăria va 

colabora şi va fi beneficiara unor servicii sociale pe care această asociaţie le 

are deja în Municipiul Roman şi am stipulat şi acest lucru printr-un acord de 

parteneriat necesar în viitoarele proiecte de atragerea fondurilor structurale 

atât de către această asociaţie dar şi de către Direcţia de Asistenţă Socială a 

Municipiului Roman. Mulţumesc.” 

 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. 12/2008 

pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi executare a Serviciului 
Public de Transport în regim de taxi – avizul comisiei pentru administraţie 

publică, sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea prelungirii unui contract 

– 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea preluării în folosinţă 

gratuită a unui spaţiu – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului este favorabil.  

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

Dl Primar intervine: „Este vorba de un spaţiu pentru organizarea unui 

cabinet medical şcolar la Liceul Teologic Romano-Catolic «Sf. Francisc de 

Assisi». Această facilitate este în sarcina municipalităţii, dar pentru a se implica 

trebuie să aibă propriul spaţiu. De aceea am discutat preluarea unui spaţiu din 

cadrul acestei clădiri a Liceului Teologic în care să funcţioneze cabinetul 

medical şcolar. Vă mulţumesc.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate. 
 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a Caietului de Sarcini pentru Serviciul de 

iluminat public în Municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie 

publică, sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate. 
 

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

consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, a listei de 

studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de investiții a 
Direcției Administrația Piețelor, Bazar, Obor – 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 – aprobarea închirierii unui spațiu 

către Asociația Națională a Surzilor România- Filiala Surzilor Neamț – 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 12) de pe ordinea de zi – atribuirea denumirii de „Biblioteca 

Municipală GEORGE RADU MELIDON Roman”, Bibliotecii Municipale din 
Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret 

este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 
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Avizul Comisiei Judeţene de Atribuire de Denumiri Neamţ este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate. 

Dl Primar clarifică: „De fapt biblioteca aşa s-a numit tot timpul dar n-a 

avut un act care să certifice efectiv numele purtat, ca un certificat de naştere. 

Totdeauna s-a numit aşa dar trebuia să legiferăm.” 
  

La punctul 13) de pe ordinea de zi – acordarea unor titluri de „Cetăţeni 

de Onoare” ai Municipiului Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe este 

favorabil cu un amendament, corectare de eroare materială: la nume este corect 

«Marin Dănuţ-Nicolai», şi nu «Dan Marin». 

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

favorabil.  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate. 
 

La punctul 14) de pe la ordinea de zi – aprobarea efectuării unor 

cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe este 

favorabil. 

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

favorabil.  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 15) de pe la ordinea de zi – acceptarea unei donaţii – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Dl Primar specifică: „Este vorba despre unul din terenurile care intră în 

componenţă sensului giratoriu şi ne-a fost donat.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul precizat 

este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 16), Suplimentar 1, de pe ordinea de zi – aprobarea preluării 

în administrarea Municipiului Roman a unui teren – avizul comisiei pentru 

buget-finanţe este favorabil.  

Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Dl Primar adaugă: „Este vorba despre terenul pe care îl preluăm tot 

pentru sensul giratoriu dar pe care ni-l dă Primăria Cordun.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 17), Suplimentar 2, de pe ordinea de zi – aprobarea Planului 

de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Roman – avizul comisiei 

pentru administraţie publică, sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 
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Dl Primar clarifică: „Este vorba despre PAED: Planul de Acţiune pentru 

Energie Durabilă, un program în care Romanul a fost înscris în acea cursă cu 

cele 103 municipii din România în care după cum ştiţi Romanul s-a calificat în 

primele 5 câştigătoare, chiar pe poziţia întâi, locul 1 pe România. Este un 

proiect finanţat de către Guvernul Elveţiei. Suntem unul din primele municipii 

din România care va avea Plan de Acţiune pe Energie Durabilă, esenţial pentru 

atragerea fondurilor europene pe ceea ce înseamnă eficientizare energetică. 

Cred că este un succes al nostru, al tuturor că am reuşit să configurăm acest 

plan de acţiune. Repet, cu finanţare elveţiană printr-un proiect pe care Romanul 

l-a câştigat de pe poziţia 1 pe ţară acest proiect. Vă mulţumesc.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 18), Suplimentar 3, de pe ordinea de zi – aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-

economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 

proiectului "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din 
Municipiul Roman" – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului este favorabil.  

Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Dl Primar intervine: „Este vorba despre aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru primul pachet de blocuri care vor fi anvelopate în Municipiul 

Roman. Aşa cum am spus, luna mai, dincolo de celelalte activităţi care ţin de 

conjunctura politică electorală şi aşa mai departe presupune un efort major din 

partea administraţiei pentru că acum pregătim foarte multe proiecte  care se 

depun cu deadline (termen limită) la sfârşitul lunii mai. Vorbim atât de 

proiectele pe monumente pe care trebuie să le depunem în jur de 25 mai şi aici 

avem Casa Sergiu Celibidache şi Muzeul Personalităţilor Romaşcane: Casa 

Manolescu Strunga, două proiecte care deja sunt finalizate, avem avizele 

obţinute şi probabil săptămâna viitoare într-o şedinţă extraordinară sau de 

îndată vom aproba indicatorii tehnico-economici pentru a depune aceste 

proiecte până la sfârşitul lunii mai. Vreau să vă informez că Ministerul Culturii 

a fost impresionat de aceste proiecte pe care le-am făcut şi a solicitat Primăriei 

Roman să intre cu know-how-ul pe care îl au partener şi să sprijine aceste 

proiecte pe cultură. Dar mai urgente decât aceste două proiecte, tot în luna mai, 

sunt proiectele pentru eficientizare termică a locuinţelor rezidenţiale, adică 

anveloparea termică a blocurilor. Aşa cum ştim, intrăm cu primul pachet, 

aprobăm indicatorii tehnico-economici, şi de aceea şi săptămâna viitoare vom 

mai avea unele şedinţe pentru că suntem sub presiunea depunerii proiectelor 

pentru atragerea fondurilor în Municipiul Roman. Ele sunt cu update-uri, cu 

modificări de ultimă oră a legislaţiei, trebuie să venim să ne pliem pe tot ceea ce 

ne cere Comisia Europeană, pe tot ceea ce precizează în detaliu Guvernul 

României pentru accederea acestor fonduri, astfel încât în această perioadă 

avem o acţiune laborioasă pentru a atrage fonduri europene, fiind dacă vreţi, un 

capăt de pod foarte important pentru următorii ani şi depinde de ceea ce va face 

administraţia publică locală în această lună mai şi iunie. Aşa încât pornim la 
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drum cu primele proiecte de atragere de fonduri europene în Municipiul Roman. 

Vă mulţumesc.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 19), Suplimentar 4, de pe ordinea de zi – aprobarea 

inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului 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. 
 

 Dl preşedinte de şedinţă, George Alexandru Bălan, încheie astfel şedinţa: 

„Atât a fost pentru ziua de astăzi. Nu intrăm în alte discuţii să nu abuzăm de 

campania electorală.” 

 Dl Primar adaugă: „Voiam să vă mulţumesc pentru disponibilitate şi 

colaborare şi cu voia dumneavoastră săptămâna viitoare probabil vom mai 

avea o şedinţă de îndată sau extraordinară pentru aprobarea unor indicatori 

economici pentru alte proiecte care au deadline în luna mai. Vă mulţumesc 

frumos, vă urez multă sănătate şi o zi bună tuturor.” 
 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte George Alexandru Bălan declară 

închise lucrările şedinţei. 

 
       Preşedinte de Şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

  George Alexandru BĂLAN    Gheorghe CARNARIU 


