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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 22.04.2021, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 490/15.04.2021.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae
Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1500.
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se
constată şi se înregistrează prezenţa a 20 consilieri locali, lipsind motivat dnul
consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. Dra consilier Alexandra-Andreea Broască a
fost prezentă doar la punctul 18) de pe ordinea de zi.
Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 15.04.2021 care a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte
George-Dragoș Barcă cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru
adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:
- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 2 –majoritate absolută – 11 voturi;
- punctul 3 – majoritate calificată – 15 voturi;
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 9 – majoritate calificată – 15 voturi;
- punctul 10 – majoritate simplă,
- punctul 11 – majoritate calificată – 15 voturi;
- punctul 12 – majoritate absolută – 11 voturi,
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punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 15 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 16 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 17 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 19 – majoritate absolută – 11 voturi – vot secret;

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor
Consiliului local prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administartiv. Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu atenţie
proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de
acest gen să nu participaţi la vot.
Dnul preşedinte George-Dragoș Barcă declară deschisă şedinţa ordinară a
Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:
- se introduce pe ordinea de zi punctul 19) - Proiect de hotărâre privind
modificarea anexei la H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020 și a anexei nr. 1 la
H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman,
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de
închiriere spații – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului
Roman;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea
terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală - iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „ Watman
II - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor –
etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele
Romane" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea
noilor investitii aferente acestuia – iniţiator Leonard Achiriloaei Primarul Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a
terenurilor proprietate publică a Municipiului Roman, cu drept de
administrare de către Direcţia Administrare Pieţe – iniţiator Leonard
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman;
7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2022 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului
Roman;
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8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri
imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al
Municipiului Roman, către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe – iniţiator
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman;
10.Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din
cuprinsul unor hotărâri – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de
vânzare cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului
local pe anul 2020 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman;
13.Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei la H.C.L. nr.
18/28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al anului
2020 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Actului Constitutiv și
Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului
Roman;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local consolidat al
municipiului Roman pe anul 2021 şi a listelor de investiţii finanțate
din: bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și din bugetul
creditelor interne – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului
Roman;
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea
participativă în anul 2021 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman;
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere
– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman;
18.Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau viceprimarului;
19.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 223 din
19.11.2020 și a anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 – iniţiator
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă –
avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unor contracte
de închiriere spații – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea
teritoriului a fost favorabil
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea cererilor şi repartizarea
terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – avizul
comisiei pentru cultură, , culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – punerea la dispozitia proiectului „
Watman II - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor –
etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a
terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii
aferente acestuia – avizul comisiei urbanism și administrarea teritoriului a fost
favorabil
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson propune îndreptarea erorii
materiale din cuprinsul articolul 4 din hotărâre, respectiv „...H.C.L. nr.
196/22.09.2020” în loc de „H.C.L. nr. 196/22.09.2021.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu îndreptarea erorii
materiale din cuprinsul articolului 4 din hotărâre a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – încheierea unui contract de
comodat – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea închirierii prin licitaţie
publică a terenurilor proprietate publică a Municipiului Roman, cu drept
de administrare de către Direcţia Administrare Pieţe – avizul comisiei
pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – indexarea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2022 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru”, 4 voturi ”împotrivă” (dnul G. A. Bălan, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C.
Curpăn și dna I. Havrici Tomșa) și 1 abținere (dnul A. Buzdugan).
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La punctul 8) de pe ordinea de zi – darea în administrare a unor
bunuri imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al
Municipiului Roman, către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – avizul
comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dna consilier Teodora Baciu afirmă că pentru policlinică era în derulare
sau trebuia să fie în derulare un proiect european pentru reabilitarea acesteia.
”Dacă există acest proiect european în derulare, nu ar fi poate mai bine ca
această dare în administrare să se facă după? Pentru că știu că primăria a fost
cea care a aplicat, nu spitalul, pentru realizarea acestui proiect european. A doua
întrebare. Vorbim ca bază legală pentru hotărâre de o hotărâre de guvern din
din 2002. De ce în 2021, de ce acum? Mulțumesc!”
Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că pentru policlinică,
proiectul de care vorbește doamna consilier, este un proiect pe care îl face
primăria municipiului Roman. ”Nefiind un proiect cu finanțare, tocmai pentru a
putea delimita foarte bine spațiile, pentru a se putea face înscrierea acelui
imobil și a putea mai departe să facem demersuri în vederea finanțării trebuie să
avem o hotărâre de consiliu local în acest fel. Doar hotărârea de consiliu local
poate face posibilă înscrierea acelui imobil în administrarea spitalului. Proiectul
european de care vorbiți este proiectul de realizare, extindere și dotare cu
aparatură, care nu are legătura cu policlinica. Pentru acel spațiu este rezolvată
problema. Mulțumesc!”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi
”pentru” și 2 abțineri (dna T. Baciu și dnul B. Roman).
La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unei locuințe –
avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi
”pentru” și 2 abțineri (dna T. Baciu și dnul B. Roman) .
La punctul 10) de pe ordinea de zi – îndreptarea unor erori materiale
din cuprinsul unor hotărâri – avizul comisiei pentru administrație publică
locală, sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unor
contracte de vânzare cumpărare – avizul comisiei pentru urbanism și
administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea contului de execuție al
bugetului local pe anul 2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost
favorabil.
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi
”pentru” și 3 abțineri (dna T. Baciu, dnul R. C. Curpăn și dnul B. Roman).
Punctul 13) de pe ordinea de zi actualizarea anexei la H.C.L. nr.
18/28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020
– avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi
”pentru” și 3 abțineri (dna T. Baciu, dnul R. C. Curpăn și dnul B. Roman).
La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea revizuirii Actului
Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal
Iași- ARSACIS – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și
turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi
„pentru”, 4 ”împotrivă” (dnul G. A. Bălan, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C.
Curpăn, dna I. Havrici Tomșa).
La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului local
consolidat al municipiului Roman pe anul 2021 şi a listelor de investiţii
finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și din bugetul creditelor
interne – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul primar Leonard Achiriloaei că toată lumea a așteptat acest proiect
pentru a se începe propriu-zis activitatea investițională în anul 2021. ”Vreau să
apreciez modul în care Consiliul Local a înțeles și a dezbătut acest proiect de
buget. Am reușit, așa cum ne-am propus fiecare, să venim cu idei și cu viziuni în
vederea completării acestui buget. Ați văzut că am încercat să cuprindem lucruri
pe care le-am pus în dezbaterea care a fost și televizată. Astfel că am putut să
introducem la propunerea grupului USR PLUS acea toaletă publică, la
propunerea grupului I.P.M. locurile de joacă pentru copii, la propunerea
grupului colegilor din P.S.D. acele toalete de unică folosință pentru spital, care
sunt cuprinse în proiectul de buget al spitalului pentru achiziția în anul 2021.
Vom avea în vedere, așa cum ne-am asumat cu toții, și zona de plantare în
municipiului Roman. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi,
reprezentanții oamenilor de afaceri care au participat la aceste dezbateri și
reprezentanților O.N.G.-urilor. Iată că începând de mâine vom intra pe această
nouă execuție. Sigur aceasta nu va fi și valoarea finală a bugetului pe anul 2021.
Va mai suferi unele modificări în cursul anului 2021. Vă mulțumesc încă o dată
pentru implicare.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi
„pentru” și 1 abținere (dnul R. C. Curpăn).
Dna consilier Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot.
Dna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș nu a participat la vot.
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Punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea măsurilor pentru
bugetarea participativă în anul 2021 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a
fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord
de asociere – avizul comisiei pentru pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Dna consilier I. R. Iorga nu a participat la vot.
Dnul consilier G. A. Bălan nu a participat la vot.
Dnul consilier I. L. Ciocoiu nu participă la vot.
Punctul 19) de pe ordinea de zi – modificarea anexei la H.C.L. nr. 223
din 19.11.2020 și a anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 – avizul
comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 139, alin. 6 -10 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Urmare a numărării buletinelor de vot de către Comisia de numărare a
voturilor s-a constatat că:
- a fost desemnat ca membru al comisiei pentru cultură, culte, sănătate,
învatamânt şi tineret dnul Alin Buzdugan cu 17 voturi „pentru”, 1 vot
„împotrivă” și 1 abținere.
- a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului local al municipiului în
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
dnul Alin Buzdugan astfel:
- la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” cu 16 voturi ”pentru” și 3
abțineri;
- la Colegiul Tehnic „Miron Costin” cu 16 voturi ”pentru” și 3
abțineri;
- la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” cu 16 voturi ”pentru”
și 3 abțineri;
- proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” și 5 abțineri.
Punctul 18) de pe ordinea de zi – Întrebări și interpelări adresate
primarului și/sau viceprimarului.
Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară că are două întrebări.
„Prima întrebare pentru domnul primar. Am dori să știm care este viziunea
dumneavoastră, pe viitor, de dezvoltare a stadionului Moldova, având în vedere
că acolo au fost începute la un moment dat, în trecut, niște lucrări. Vrem să știm
ce se întâmplă pe mai departe. Puteți să răspundeți acum sau la următoarea
întâlnire. A două întrebare vreau să i-o adresez domnului viceprimar. La
momentul acesta pe site- ul municipalității nu mai este publicată nicio achiziție
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publică de la începutul anului. Suntem în data de 22, luna a patra. Nici pe luna
întâia, nici pe a două, nici pe a treia. Ce aveți de gând să faceți? Mulțumesc!”
Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că se intenționează să
amplaseze în primă etapă cele trei terenuri de tenis pentru activitate sportivă în
acest domeniu. ”Intenționăm să montăm aceste terenuri în incinta stadionului.
Pentru a nu afecta pista de alergare, vor fi montate în zona fostei tribune pentru
că e o zonă liberă. Viziunea mea pentru acea bază este ca ea să devină o bază
multidisciplinară, de a se crea posibilități pentru mai multe sporturi. Să fie o
oază de relaxare si să putem face atât tenis și alergări, cât și alte sporturi.
Mulțumesc!”
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson declară că a început să
militeze pentru transparență în cheltuielile primăriei cu 4 ani în urmă. „Între
timp s-au alăturat și alți colegi și am ajuns cu toții în Consiliul Local. După cum
știți luna trecută s-a votat în Consiliul Local un proiect de hotărâre care prevede
publicarea tuturor cheltuielilor și nu doar a achizițiilor făcute de primărie.
Recunosc că nu am urmărit site-ul. De obicei la achiziții mă uitam pe S.E.A.P.
De când sunt în primărie mă ocup mai mult de atribuțiile de viceprimar și cu
regret, am mai puțin timp pentru a urmări achizițiile primăriei. Și dacă tot ați
adus în atenție acest lucru, voi interpela Serviciul de achiziții din cadrul
Direcției tehnice și de investiții, să-i întreb când comunică serviciului I.T.
achizițiile din ultimele luni. Iar în ceea ce privește transparentizarea tuturor
cheltuielilor, în proiectul de hotărâre pe care cu toții l-am votat și încă o dată vă
mulțumesc pentru susținere, luna trecută, acestea vor fi, în proiect era prevăzut
și un termen de 90 de zile de la votarea lui pentru începerea punerii în practică.
Am zis să aibă timp să se stabilească o procedură de lucru intern, departamental,
până la punerea în practică a proiectului. Sper că răspunsul meu este
satisfăcător. Mulțumesc pentru întrebare !”
Dnul consilier George-Alexandru Bălan afirmă că este de acord! ”Până se
implementează, pentru că ați cerut un termen de 90 de zile, nu înseamnă să nu ai
nimic acola. Adică la momentul ăsta pe site nu mai există nimic. E zero!
Așteptăm 90 de zile. Putea să meargă înainte informarea așa cum era și în
momentul în care vine proiectul nou, vine într-o formă mult mai amplă. Acum
nu mai este nimic. Mulțumesc!”
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson declară că va discuta cu
inspectorii din cadrul serviciului de achiziții și va remedia problema. Mulțumim
că ne-ați adus în vedere!”
Dna consilier Teodora Baciu afirmă că profită de faptul că astăzi este ziua
pământului și vrea să reamintescă această obligație pe care fiecare dintre noi o
are. ”Să avem grijă de planeta care ne este singura casă și pentru că noi,
administrația locală trebuie să fim un exemplu în acest sens, v-aș invita în
capătul străzii Speranța, adică în capătul acelei alei în care se găsește Casa Pâinii
și spitalul vechi, secția de pediatrie și pe partea cealaltă secția de psihiatrie și cu
ambulanța, să vedeți ce mizerie poate să fie în centrul orașului. Practic este o
groapă de gunoi care s-a format acolo după multe aruncări de deșeuri. Este plin
de anvelope. Am găsit un scaun de plastic agățat într-un copac. Dacă vă duceți
să vedeți, nu știu cui aparține acel spațiu, dar este dezolant și este în apropierea
secției de pediatrie, adică este un pericol pentru sănătatea acelor copii care sunt
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internați acolo. Aș vrea să vă rog pe această cale să luați în considerare această
sesizare și data viitoare când ne întâlnim sper să fie cu niște imagini frumoase,
cu locul curățat. Știu că este zonă centrală și bănuiesc că sunt și camere de luat
vederi. S-ar putea să se identifice acei oameni care sunt certați cu bunul simț și
care duc acolo deșeurile, în loc să le arunce acolo. Evident nu este singurul loc
din oraș, dar este una dintre sesizările pe care le-am văzut personal și asupra
cărora pot să vorbesc. Mulțumesc!”
Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că în mod constant îi sunt aduse
la cunoștință astfel de zone în oraș, atât prin Poliția Locală, prin cei care fac
periodic aceste verificări, cât și prin intermediul diverșilor cetățeni din
municipiul Roman care semnalizează astfel de lucruri. „Și în cel mai scurt timp
intervenim. Chiar pe faleza Moldovei am intervenit nu demult, dar din păcate,
nu trec 2-3 zile și găsim locurile la fel, pline de gunoi. Vom verifica și zona pe
care ați amintit-o dumneavoastră. Dacă îmi amintesc bine acolo e un teren care e
proprietate privată, un teren dat la ambulanță unde au și garaje, o bucata de teren
este în administrarea APASERV. Vom verifica și vom impune fiecărui din cei
care dețin teren în proprietate, care administrează terenuri acolo, să se ocupe de
întreținerea acelor spații. Într-adevăr, primim și avertizări și verificări periodice
și din partea autorităților naționale în ceea ce înseamnă reglementări de mediu și
trebuie să avem în atenție aceste lucruri. E din păcate surprinzător cum mulți
dintre romașcani sau poate nu neapărat romașcani intră cu mașina sau aruncă în
diverse zone gunoi. Trebuie să învățăm să trăim împreună, să avem grijă de
zonele verzi. Mulțumesc !”
Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte George-Dragoș Barcă declară
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
George-Dragoș BARCĂ

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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