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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 16.09.2016, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman 
 

Şedinţa a fost convocată de îndată prin dispoziţia Primarului nr. 

1407/15.09.2016. 

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 17 

consilieri locali, lipsind motivat următorii consilieri: dl Constantin Holban, dl 

Dragoş-Viorel Moroşanu, dl Mircea Beloiu şi dna Daniela-Gabriela Suman. 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Secretarul Municipiului Roman, Gheorghe Carnariu, supune la vot 

proiectul nr. 1 privind Alegerea Preşedintelui de Şedinţă pentru lunile 

septembrie, octombrie şi noiembrie. Conform ordinii alfabetice, dl consilier 

Bogdan Costinel Andrieş este opţiunea propusă. Urmare a supunerii la vot, 

propunerea este aprobată în unanimitate. 
 

Dl preşedinte de şedinţă Bogdan-Costinel Andrieş declară şedinţa 

deschisă.  
 

 În continuare se supune spre aprobare ordinea de zi (punctele 2-5), iar 

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

2. Proiect privind aprobarea concesionării unui teren; 

3. Proiect privind punerea la dispoziție gratuit a unor spații către 

Asociațiile de părinți din cadrul unităților de învățământ din Municipiul 

Roman; 

4. Proiect privind punerea la dispoziție a unui spațiu către Comunitatea 

Rușilor Lipoveni Roman; 

5. Proiect privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de 

investiţii finanţate din bugetul local. 
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 Punctul 1) fiind deja aprobat, se trece la punctul 2). 

 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unui teren 

– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 

 Dl Primar Laurenţiu Dan Leoreanu intervine: „Este vorba despre un teren 

aflat în spatele zonei în care a avut societatea Dan Marin şi SOMACO. Este un 

teren la care numai ei aveau acces. E terenul primăriei. Este un teren mlăştinos, 

nu putea fi folosit nici agricol, deci n-ar fi fost arendat. E un noroc pentru 

comunitatea locală că dânşii pot să facă o investiţie de câteva milioane de euro, 

ceea ce înseamna un depozit, dar şi o linie de producţie. Chiar şi o investiţie în 

zonă este o altă surpriză pe care o voi aduce Consiliului Local într-o şedinţă 

următoare de amenajare a zonei. Este un element de succes în discuţiile şi 

negocierile noastre cu SOMACO. Ne bucurăm şi salutăm această investiţie 

importantă la Roman. Sper în continuare colaborarea să fie foarte bună pentru 

a fi extinsă în perioada următoare.  

 Pot să vă informez că acesta e doar un prim pas dintr-o colaborare mult 

mai largă care se anunţă pentru perioada următoare. Vă mulţumesc.” 

 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – punerea la dispoziție gratuit a unor 

spații către Asociațiile de părinți din cadrul unităților de învățământ din 
Municipiul Roman – 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 4) de pe ordinea de zi privind punerea la dispoziție a unui 

spațiu către Comunitatea Rușilor Lipoveni Roman – 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 5) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local şi a 

listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local – 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. 
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 Dl Primar Laurenţiu Dan Leoreanu preia cuvântul: „Acest proiect de la 

sfârşit a avut urgenţă pentru faptul că pe 30 septembrie se încheie proiectul 

european de finanţare a Colegiului Naţional Roman-Vodă, pentru a putea face 

ultimele plăţi pe care le-am asumat din sumele neeligibile pentru acele lucrări 

suplimentare care au apărut pentru obiectiv. Deci la 30 septembrie încheiem cu 

acest proiect chiar dacă e un efort major şi vreau să anunţ prin acest microfon 

şi pe elevii, părinţii şi profesorii de la Roman-Vodă, e un efort major pe care 

Consiliul Local îl face cu Primăria Municipiului Roman. Împreună şi-au dat 

mâna şi au lucrat împreună pentru ca acest obiectiv să se poată încheia. A fost 

unul dintre cele mai grele obiective pe care am reuşit să le ducem la bun sfârşit, 

cu nişte eforturi majore, datorită şi condiţiilor precare pe care s-a aflat această 

clădire care este închisă de peste 20 de ani şi redeschisă la începutul acestui an 

şcolar. 

 Vă mulţumesc pentru solicitudine şi pentru faptul că aţi venit să 

colaborăm şi să putem încheia nişte lucruri date de urgenţa unor lucrări şi 

evenimente. Vă mulţumesc frumos şi vă urez o zi bună tuturor.” 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

Bogdan-Costinel ANDRIEŞ     Gheorghe CARNARIU 


