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Emitent: Secretarul Municipiului Roman
Nr. 16445 din 31.08.2016

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31.08.2016, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1352 din
26.08.2016.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1200.
La apelul nominal efectuat de preşedintele de şedinţă Achiriloaei Leonard,
se constată şi se înregistrează prezenţa tuturor consilierilor locali (21).
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl preşedinte Achiriloaei Leonard reaminteşte consilierilor locali
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.”
Dl preşedinte de şedinţă Achiriloaei Leonard declară deschisă şi legal
constituită şedinţa ordinară a Consiliului Local.
În continuare, dl Achiriloaei supune la vot procesele-verbale ale şedinţelor
de Consiliu Local anterioare:
Procesul verbal nr. 14329 din 26.07.2016 este aprobat cu unanimitate de voturi;
Procesul verbal nr. 15825 din 19.08.2016 este aprobat cu unanimitate de voturi;
Se supune spre aprobare, în continuare, ordinea de zi cu următoarea
modificare: - se introduce un punct suplimentar cu nr. 12 pe ordinea de zi;
aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren;
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică
a Municipiului Roman a unor imobile;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării şi închirierii unor
terenuri;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din
Municipiul Roman;
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor
de învăţământ din Municipiul Roman;
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a
listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul
local;
9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului municipiului
Roman în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul A.D.I.
„AQUA NEAMŢ”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Cordun din
cadrul A.D.I. „AQUA NEAMŢ”;
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Grupului de
lucru local (G.L.L.) Roman pentru asigurarea implementării
Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome, pentru perioada 2015 -2020, în Municipiul Roman
și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
acestuia;
12. Proiect de hotărâre privind plafonul obligațiilor fiscale restante, afișate
trimestrial pe site-ul Primăriei Municipiului Roman.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unui teren
– 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 – aprobarea închirierii unui imobil –
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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea preluării în proprietatea
publică a Municipiului Roman a unor imobile – avizul comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil.
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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării şi
închirierii unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea
teritoriului este favorabil, cu următoarele amendamente:
- modificarea suprafaţei concesionate la punctul 4 din anexa nr. 1, de la
255 mp la 150 mp;
- îndreptare eroare materială în expunerea de motive, pe poziţia 1 din
anexa nr. 2, str. Bradului, lot 2, preţul va fi de 4 euro/mp/lună, şi nu 4
lei/mp/lună.
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 – aprobarea inventarului parţial al
terenurilor aparţinând domeniului privat al 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.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
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 7) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale
unităţilor de învăţământ 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 8) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local
consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din
bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil cu un
amendament – îndreptare de eroare materială la Anexa nr. 1, secţ Dezvoltare,
partea de Venituri, în loc de cap. 39.02.04 corect este 37.02.04, vărsăminte din
secţiunea de funcţionare.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Se supune la vot proiectul pe anexe:
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Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 1, cu amendamentul menţionat,
aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi.
Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 2, aceasta este aprobată cu 20
voturi „pentru”.
Dl consilier Achiriloaei L. nu a participat la vot.
Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 3, aceasta este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 4, aceasta este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 5, aceasta este aprobată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 9) de pe ordinea de zi – numirea reprezentantului
municipiului Roman în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul A.D.I.
„AQUA NEAMŢ” – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi
turism 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 – aprobarea retragerii comunei
Cordun din cadrul A.D.I. „AQUA NEAMŢ” – avizul comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism este.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Dl Primar precizează: „Comuna Cordun a luat această decizie în urmă cu
câteva luni. Ea acum a venit la noi pentru ratificare. Din ce discutasem cu
Primarul Comunei Cordun, el va dori ulterior să analizeze şi să reintre, dar
pentru că trebuia încheiată procedura pe retragerea de atunci, trebuia să
rectificăm acest lucru şi ulterior să se procedeze la reintrarea în ADI AQUA
Neamţ.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11) de pe ordinea de zi – actualizarea componenței Grupului
de lucru local (G.L.L.) Roman pentru asigurarea implementării Strategiei
Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome,
pentru perioada 2015 -2020, în Municipiul Roman și aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestuia – avizul comisiei
pentru administraţie publică locală, sport şi turism 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 – plafonul obligațiilor fiscale
restante, afișate trimestrial pe site-ul Primăriei Municipiului Roman – avizul
comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
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Dl Primar precizează: „Aş vrea să vă informez că au fost anumite discuţii
in mass-media vizavi de comunicarea datornicilor. Aceasta este o obligaţie a
noastră şi nu este o opţiune, facultativă. Este opţiunea aparatului de specialitate
pe ceea ce înseamnă direcţie de a propune limitele de la care să se facă această
publicare, şi hotărârea Consiliului Local care să decidă. Noi am discutat în
şedinţa operativă cu dna director Gabi Pisică, a Direcţiei de Impozite şi Taxe
Locale. Am stabilit un barem de bun simţ, dar obligaţia aceasta există pentru că
v-am spus şi vizavi de discuţiile la nivel de judeţ, dacă aceste lucruri se fac voit,
nevoit, facultativ, şi aceasta este o obligaţie pe care trebuie să o facem. Singurul
nostru mod de implicare este acela în care stabilim [limitele], iar prin această
hotărâre acest lucru îl facem.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate.
Se propune subiectul Diverse din partea dlui consilier Vasiliu DanielLaurenţiu: „Aş vrea să pot înştiinţa o problemă cu care cetăţenii din zona
străzilor Matei Milo se confruntă, problemă privind canalizarea. Au făcut mai
multe adrese către cei de la Apa Serv, însă măsurile care au fost luate nu i-au
mulţumit absolut deloc, ei confruntându-se în continuare cu aceleaşi probleme
legate de canalizare. S-ar dori dacă se poate o intervenţie a municipalităţii,
poate o adresă către cei de la Apa Serv venind de la Primărie, nu de la
persoane fizice. Poate este luată problema mai în serios. La fiecare ploaie se
confruntă cu curţi inundate, cu dejecţii în curte. Am o listă de semnături pe care
o să o las la secretariat. Sperăm să o rezolvăm.”
Dl Primar răspunde: „O să facem tot ceea ce depinde de noi să încercăm
să rezolvăm situaţia.”
Dl consilier Patraşcu Eugen adaugă: „Aceeaşi problemă [este] şi în zona
Favorit, dle Primar. Ştiţi foarte bine că toată lumea aşteaptă ca Primarul să
rezolve toate probleme. Ştie foarte bine dl Viceprimar în campanie a fost pe la
unul dintre vecinii noştri din Favorit. Adevărul este ca e un miros insuportabil
în apartamentele din zonă. Nu ştiu ce trebuie – o pompă. Asociaţiile au făcut un
înscris către Apa Serv, dar fără nici un rezultat.”
Dl Primar răspunde: „În mod normal, ceea ce este în interiorul blocului
condominiu este în atributul exclusiv al proprietarilor. La ceea ce înseamnă
reţea interioară noi putem aşa cum s-a sesizat şi aici să încercăm să îi
conştientizăm, să îi sensibilizăm pe cei de la Apa Serv să intervină. Dar ceea ce
se întâmplă în interior vizavi de [necesitatea] unei pompe, a unui dispozitiv care
să reabiliteze funcţionarea canalizării este atributul locatarilor. Se poate face o
astfel de activitate, ca să dăm un răspuns concret şi să nu pasăm fără a da o
soluţie, se poate face la solicitarea exclusivă a proprietarilor de pe acea scară,
dacă au contract cu Locato, şi acest lucru se poate face printr-un contract direct
cu această firmă, care are cele mai mici adaosuri dintre prestatorii de servicii
în acest sens, şi poate, sigur, contra unui preţ corect, să le rezolve această
problemă.”
Dl consilier Patraşcu specifică: „Ei spun că asociaţiile au contract cu Apa
Serv, dar au făcut sesizările degeaba.”
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Dl Primar răspunde: „Nu poate să aibă contract cu Apa Serv. Asociaţia
poate să aibă numai cu Locato, care este prestator de servicii şi intervine pe
astfel de deficienţe.”
Dl Viceprimar adaugă: „Apa Serv are până la limita de proprietate, atât.”
Dl Primar răspunde: „Deci cu ei [Locato] trebuie discutat şi acolo în
momentul când au lucrurile clare şi ştiu despre ce e vorba, Locato - constatator
în contract, acolo putem discuta şi noi ca să se facă în timp optim şi cât mai
corect în favoarea locatarilor.”
Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte de şedinţă Achiriloaei Leonard
declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de Şedinţă
Consilier,
Leonard ACHIRILOAEI

Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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