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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 14.02.2008, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 530/11.02.2008;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora
1600.
La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri, lipsind
motivat dl. consilier Sorin Cazan, dl. consilier Iosif Mihoc, dl. consilier Alexandru
Cocuţ şi d-na consilier Elena Chiţimuş.
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Eusebiu Lupu care declară deschisă
şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a
se include pe ordinea de zi punctul „Diverse” (propunere dl. consilier Mihail Florea),
după cum urmează:
a) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism;
b) Proiect de hotărâre privind modificarea duratei unui contract de concesiune;
c) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139 / 25.10.2007 privind
scutirea de la plata impozitului aferent anului 2008 pentru locuinţa de
domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice;
d) Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 105
din 28.11.2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări
de servicii ce urmează a fi vândute în condiţiile Legii nr. 550/2002;
e) Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor locale în domeniul
serviciilşor de transport public local;
f) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării Serviciului public de
administrare a cimitirelor umane din municipiul Roman;
g) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/31.01.2008 privind
aprobarea înfiinţării serviciului public de transport în regim taxi şi a
Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim
de taxi;
h) Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul
local;
i) Diverse.
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Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
La punctul a) de pe ordinea de zi – aprobarea unor documentaţii de urbanism –
avizul comisiei urbanism a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul b) de pe ordinea de zi – modificarea duratei unui contract de
concesiune – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi
„pentru” şi 5 abţineri (dl. M. Popescu, dl. E. Lupu, …).
La punctul c) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 139 / 25.10.2007
privind scutirea de la plata impozitului aferent anului 2008 pentru locuinţa de
domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice – avizul comisiei de buget
finanţe a fost favorabil.
Dl. consilier Alin Antochi propune să se aprobe forma iniţială, iar în martie,
după expirarea termenului, în funcţie de câte persoane s-au înscris să se mărească acest
plafon în limita sumei disponibile.
Dl. consilier Constantin Ghica declară că data trecută a propus ca plafonul să fie
salariul minim pe economie, iar plafonul să se oprească în limita fondului alocat în
buget. „Solicit ca lista beneficiarilor să fie făcută public.”
Dl. consilier Mihail Florea afirmă că în şedinţa trecută s-a precizat că potenţiali
beneficiari sunt 3000 de presoane. „Am înţeles că nu sunt foarte mulţi doritori, cu toate
că au fost înştiinţaţi în scris de acest lucru. De ce ? Să-i ajutăm pe aceşti oameni să
completeze formularele ca să poată beneficia de această facilitate.”
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că acest plafon de 330 lei este rezultatul
unor calcule raportate la numărul de persoane care ar putea beneficiu de această
facilitate. „Nu putem merge pe alte sume. Dacă după expirarea termenului nu se
prezintă toţi aceşti beneficiari, în şedinţa următoare vom hotărî ce vom face cu suma
rămasă.”
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi
„pentru” şi 5 abţineri (…).
La punctul d) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea anexei la HCL
nr. 105 din 28.11.2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări de
servicii ce urmează a fi vândute în condiţiile Legii nr. 550/2002 – avizul comisiei
juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Mihail Florea propune ca această vânzare să se facă prin licitaţie
publică, după cum e menţionat în exunerea de motive.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – forma iniţială – a fost respins
în unanimitate de voturi.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui
consilier M. Florea – a fost respins întrucât au fost 13 voturi „pentru” şi 4 abţineri (…).
La punctul e) de pe ordinea de zi – aprobarea normelor locale în domeniul
serviciilşor de transport public local – avizul comisiei de administraţie publică locală şi
sport a fost favorabil cu următoarele amendamente:
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- traseul 6 începe şi se termină cu Liceul nr. 1,
- s-a introdus traseul 11 precum şi graficul de circulaţie:
„Gară M. Viteazu Cimitir M. Viteazu Peqo ITA M. Viteazu Inters. Primăverii Islazului D.C.A.
B. Dragoş Complex Alim. B. Dragoş 3 Pitici B. Dragoş Pod Siret B. Dragoş 3 Pitici B.Dragoş
Complex Alim. B. Dragoş Abator B. Dragoş Inters. Tineretului B. Dragoş- N. Titulescu -R. Muşat
-Alexandru cel Bun Precista Alexandru cel Bun Biserica Catolică Sucedava Plus Sucedava Peqo
Banc Post Sucedava -N. Bălcescu Rampă N. Bălcescu- Ştefan cel Mare Gară „
GRAFICUL DE CIRCULAŢIE
Intervalul
din zi
Intervalul de
succedare

5:30 – 9:00

9:00-12:00

12:00–18:00

18:00- 21:00

21:00 - 24:00

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

Dl. consilier Mircea Beloiu propune la secţiunea 4, art. 31, să se mai introducă
un punct care să interzică persoanelor însoţite de animale accesul în mijloacele de
transport în comun.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că acest nou traseu este propunerea
comisiei. „Trebuie să fie iniţiativă din partea agenţilor economici care doresc să ocupe
acest traseu pe bază de licitaţie. În prezent avem 8 trasee care sunt neocupate.”
Dl. preşedinte Eusebiu Lupu propune, la art. 10, micşorarea cuantumului
redevenţei la 3 euro.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – varianta comisiei – a fost
aprobat cu 11 voturi „pentru” şi 6 abţineri (…).
La punctul f) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării Serviciului public de
administrare a cimitirelor umane din municipiul Roman – avizul comisiei de
administraţie publică locală şi sport a fost favorabil cu următoarele amendamente:
- la anexa 2, pagina 24 să se elimine punctul h) – avizul Episcopiei Roman;
- micşorarea duratei concesiunii de la 49 ani la 25 ani ( anexa 1 – puncul G, anexa
2 – pagina 14, anexa 3 – pagina 11).
Dl. consilier Mihail Florea propune să se elimine prevederea potrivit căreia
construcţiile funerale să se execute numai de administratorul cimitirului.
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că în cimitir activitatea de bază este
construirea monumentelor funerare. „În rest celelalte activităţi sunt nerentabile.
Trebuie asigurată paza, iluminatul, canalizarea (care nu există), împrejmuire, casa
praznicală (care nu există), etc. Cel care vine, îşi face un plan de venituri şi cheltuieli.
Dacă nu dăm această posibilitate – să construiască singur – nu va veni nimeni.”
Dl. preşedinte Eusebiu Lupu propune propune ca din comisia de evaluare a
ofertelor să facă parte şi doi consilieri.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – cu amndamentul d-lui E.
Lupu – a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 2 abţineri (…).
La punctul g) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 12/31.01.2008
privind aprobarea înfiinţării serviciului public de transport în regim taxi şi a
Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi –
avizul comisiei administraţie publică locală şi sport a fost favorabil cu următoarele
amendamente:
- la art. 13 este litera „l” şi nu „i”;
- la art. 16 – gradul de ocupare este 2,05;
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- la art. 17, lit. a) – 210 autorizaţii;
- la art. 18, pct. 2, lit. c), 4 – vechime în activitate: peste 5 ani – 6 puncte, 5 ani –
5 puncte, 4 ani – 4 puncte, 3 ani – 3 puncte, 2 ani – 2 puncte, 1 ani şi până la 1
an - 1punct;
- la grad de protecţie – airbag şofer – 2 puncte;
- la art. 27 este litera „l” şi nu „i”;
- la anexa 6 – fără poziţiile 25 – 28 (102 locuri).
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că acestă problemă este extrem de
sensibilă. „Am iniţiat o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiilor profesionale ale
taximetriştilor, unde, după dezbateri îndelungate, ei şi-au manifestat dorinţa de a se
suplimenta locurile de taxi cu 52 locuri. Dacă s-ar aproba aceste 52 locuri s-ar limita
pirateria. Dacă ei ar respecta locurile stabilite prin HCL nu ar fi probleme.”
Dl. consilier Mihail Florea afirmă că de fiecare dată s-a mărit numărul locurilor.
„Raportarea numărului de taxi la numărul locurilor de aşteptare este ipotetic. Ei pot fi
dirijaţi şi din trafic prin dispecerat. Un număr mai mare de taxi înseamnă concurenţă,
deci un preţ mai mic pentru cetăţean.”
Dl. consilier Marius Popescu declară că, din nefericire, firmele mari impun
tuturor celor mici preţurile.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi
„pentru” şi 7 abţineri (…).
La punctul h) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – avizul comisiei buget finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei de
cultură, sănătate, învăţământ şi culte a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi
„pentru” şi 1 abţinere (dl. M. Beloiu).
Diverse:
Dl. consilier Mihail Florea declară că începând cu data de 7 februarie este
membru al Partidului Iniţiativa Naţională. „În data de 25 octombrie s-au aprobat taxele
şi impozitele pentru 2008. La punctul 8.1.7. garajele fără autorizaţie sunt tratate la fel
cu cele cu autorizaţie provizorie. Consider că trebuie tratate diferit. Consider că este o
eroare materială. Propunerea colegului meu a fost doar pentru cei fără autorizaţie.”
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că va trebui să se găsească, până la şedinţa
viitoare, o formă legală pentru a rezolva această problemă.
Dl. consilier Laurenţiu Leoreanu solicită punerea la dispoziţie a Sălii de şedinţă
a Primăriei, luni, pentru o activitate dintr-un proiect aflat în derulare, iar pe 21 martie
punerea la dispoziţie a 3 autocare pentru deplasarea la Iaşi, la Casa de Cultură a
Studenţilor, a elevilor din clasa a XII-a din trei licee romaşcane, pentru întâlniri cu
mediul academic, atât din ţară cât şi din străinătate.
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Eusebiu Lupu declară închise lucrările
şedinţei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ec. Eusebiu LUPU

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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