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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26.03.2010, la şedinţa extraordinară a Consiliului
Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1316/23.03.2010;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1000.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 18 consilieri lipsind motivat dl. consilier Valentin
Dănăilă, dl. consilier Vasilică Murăriţa şi d-na consilier Daniela-Gabriela
Suman.
Preşedinte de şedinţă este dl. Gabriel-Cristian Farcaş care declară deschisă
şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
Şedinţa se desfăşoară în prezenţa, în calitate de invitat a domnului deputat
Marius Neculai.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2010;
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
proprietate privată a municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii;
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 privind
aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere,
curăţenie şi estetică în municipiul Roman;
Proiect de hotărâre privind executarea lucrărilor de intervenţie în
vederea creşterii energetice a blocurilor de locuinţe;
Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.
Acvaserv S.R.L. Roman;
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7.
8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea efecturării unor cheltuieli din
bugetul local;
Diverse (la propunerea d-lui consilier Sorin-Dumitru Cazan)

La punctul 1) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2010
– avizul comisiei pentru urbanism şi 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al
terenurilor proprietate privată a municipiului Roman – avizul comisiei pentru
urbanism şi 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri
pentru construcţii. Cele 4 puncte au fost avizate de comisia pentru urbanism şi
administrarea teritoriului şi de comisia juridică şi votate de către plenul
consiliului local după cum urmează:
 pct. 1 – Ştefan cel Mare 7, parter 2 – avizat favorabil – aprobat în
unanimitate de voturi;
 pct. 2 – aleea Tudor Vladimirescu, 6/1 – avizat favorabil pentru 9 m.p.
(pe proiecţia balcoanelor) – aprobat în unanimitate de voturi varianta
comisiilor de specialitate (9 m.p.);
 pct. 3 – bd. Roman Muşat, nr. 1 – avizat favorabil.
Dl. consilier George Lazăr întreabă unde este amplasat acest teren.
Dl. viceprimar Constantin Ghica menţionează că acest teren se află după
pod, la sensul giratoriu.
Dl. consilier Sorin-Dumitru Cazan afirmă că este un lucru extraordinar
construirea Centrului de Promovare a Tradiţiilor Muşatine. „A solicitat cineva
licitaţia pentru acest spaţiu pentru a construi acest centru de promovare a
tradiţiei muşatine ? Este o lucrare şi o investiţie care după părerea mea nu aduce
profit. E foarte bună pentru imaginea Romanului, dar nu pentru cel care o
construieşte. Se face cu finanţare europeană ?”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că este o idee gândită de mai
mult timp. „Împreună cu domnul deputat Marius Neculai am gândit să readucem
ceva din tradiţia vechii capitale şi anume, refacerea cetăţii muşatine. Este un
proiect care pe fonduri europene se poate încadra numai pe o anumită linie şi de
aceea am mers pe licitaţie publică. A fost o lucrare începută cam de acum 1 an.
S-a făcut mai întâi o schiţă, apoi s-a făcut o machetă a cetăţii împreună cu
istoricii, cu centrul muzeistic Neamţ. Domnul deputat s-a ocupat în mod direct şi
de aceea îl rog să vă prezinte câteva lucruri”.
Dl. deputat Marius Neculai menţionează că ţine foarte mult la tradiţia
acestor locuri. ”Cetatea muşatină nu a avut o istorie foarte îndelungată fiind
supusă unor atacuri destul de puternice din partea diverşilor cotropitori. Acest
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proiect este unul privat într-adevăr dar se realizează cu fonduri europene şi
anume pe axa 441. Este un centru de promovare a afacerilor, a meşteşugurilor,
şi chiar dacă unii dintre dumneavoastră o consideraţi neprofitabilă, eu cred că
aduce în primul rând profit de imagine oraşului”.
D-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac doreşte să ştie ce se va face acolo.
„Concret ce activităţi vor fi ?”
Dl. deputat Marius Neculai precizează că vor fi activităţile care sunt
prevăzute în ghidul solicitantului de pe axa 441. „Această structură oferă nişte
spaţii pentru micii producători unde să îşi desfăşoare activităţile, ca exemplu
olăritul, prelucrarea sticlei, prelucrarea lemnului”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că partea de comerţ este
exclusă. „Ideea principală este refacerea vechii cetăţi”.
Dl. deputat Marius Neculai afirmă că vor fi ateliere pentru prelucrarea
pielii, ateliere pentru arte plastice, produse de plante naturale şi plante
medicinale, centru de informare turistică, servicii pentru închiriere birouri pentru
firme dezvoltatoare care ţin de celelate activităţi cum ar fi, consultanţă,
proiectare, marketing, etc.
 pct.3 – Bd. Roman Muşat, nr. 1 – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 4 – Ion Nanu, f.n. – avizat favorabil – aprobat în unanimitate
de voturi;
La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 133/2009
pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere,
curăţenie şi estetică în municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost
favorabil.
Dl. consilier George Lazăr afirmă că sancţionarea pentru tot ceea ce
înseamnă parcare şi nerespectarea staţionării/opririi pe artera principală - Roman
Muşat - este jurisdicţia Poliţiei Rutiere şi nu a Poliţiei Comunitare. „Noi ca şi
consiliul local nu ne putem substitui unei hotărâri de guvern. Un cetăţean care
parchează neregulamentar sau ilegal în municipiul Roman nu poate fi sancţionat
de două ori, de două organisme diferite, pentru aceeaşi faptă. Este ilegal”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că aici se precizează
modul cum se face parcarea.
D-na jurist Rusu Camelia declară că bulevardul Roman Muşat este
intabulat ca domeniul public al municipiului Roman.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca atunci când o persoană este
sancţionată pentru prima dată, să fie sancţionată cu avertisment şi nu cu amendă.
Dl. consilier Gabriel-Cristian Farcaş menţionează că acest proiect de
hotărâre nu face altceva decât să ne spună cum trebuie parcate maşinile, după
cum este marcajul pe asfalt.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că practica Poliţiei Comunitare
este ca prima dată şi chiar şi a doua oară să fie dat avertisment. „Am rugat ca
Poliţia Comunitară să meargă în primul rând pe o activitate de prevenire”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru” şi 4 abţineri (dl. E. Păuleţ, dl. L. O. Micu, dl. G. Lazăr şi dl. S. D.
Cazan).
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La punctul 5) de pe ordinea de zi – executarea lucrărilor de intervenţie în
vederea creşterii performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe – avizul
comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin-Dumitru Cazan afirmă că proiectul de hotărâre este în
sine un proiect foarte bun, chiar mai mult populist. „Propun ca cei 20% la care
face referire iniţiatorul proiectului să fie daţi cu împrumut de către primărie.
Bugetul local nu este un O.N.G.. Bugetul local trebuie folosit pentru dezvoltarea
oraşului. Sunt persoane care locuiesc la case şi au un venit de 3 milioane sau sub
3 milioane pe membru de familie, plătesc impozit şi nu vine nici primăria, nici
guvernul să le izoleze casa sau să le schimbe acoperişul. Noi avem bani să
facem infrastructura, să renovăm şcolile, nu să dăm banii la proprietari, pentru
că în final aceste locuinţe sunt ale unor proprietari nu sunt a comunităţii locale, a
primăriei Roman”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest proiect se
încadrează într-o manieră ce a mai fost abordată, folosindu-se acelaşi cuantum
tocmai pentru a se asigura o continuitate în ideile sociale.
Dl. consilier George-Alexandru Bălan afirmă că ar fi bine ca împreună cu
ajutorul domnului deputat Marius Neculai să se poată promova în Parlament un
proiect de lege prin care de cofinanţarea pentru izolare să poată beneficia şi
persoanele care stau la casă.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan consideră că ar trebui să se aprobe
cuantumul de 350 lei pe familie cum s-a aprobat şi la impozitare.
Dl. preşedinte de şedinţă Gabriel-Cristian Farcaş propune să se acorde
această scutire doar pentru apartamentele cu 2 camere, nu şi pentru cele cu 3 sau
4 camere.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială a fost
aprobat cu 15 voturi „pentru” şi 3 abţineri (dl. L. Achiriloei, dl. S. D. Cazan şi
dl. G. C. Farcaş).
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea majorării capitalului social
al S.C. ACVASERV S.R.L. Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier George-Alexandru Bălan afirmă că în principiu este un
proiect bun. „Avem deja creat un precedent cu un utilaj care a fost achiziţionat
de municipalitate şi dat în folosinţă. De ce aceste utilaje nu puteau fi cumpărate
de către municipalitate prin direcţia de achiziţii şi date în folosinţa Acvaservului şi chiar şi a Municipal Locato dacă avea nevoie cândva de aceste utilaje ?”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este tot proprietatea
consiliului local pentru că societatea este integral a consiliului local. „Este
maniera cea mai rapidă pentru a achiziţiona. Dar este tot proprietatea consiliului
local”.
Dl. consilier George-Alexandru Bălan consideră că ar trebui ca şi
Municipal Locato, care este tot o societate a consiliului local, să poată beneficia
de aceste utilaje.
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că oricum între ele există
colaborare.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan menţionează că această colaborare
trebuie să fie gratis, nu contracost.
Urmarea a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17
voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. G. A. Bălan).
La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul – avizul comisiei pentru buget-finanţe fost favorabil cu următoarele
amendamente:
- la art. 2 suma alocată Fundaţiei Umanitare „Pacea” pentru a susţine
proiectele aflate în derulare, în domeniile serviciilor primare de asistenţă
socială şi specializate a persoanelor aflate în nevoi, să fie de 3.000 lei (în
loc de 10.000);
- la art. 3 suma alocată Liceului cu Program Sportiv Roman, pentru
organizarea Olimpiadei Naţionale de Pregătire Sportivă Teoretică – finală
pe ţară, suma să fie 3.000 lei (în loc de 10.000);
- la art. 4 suma alocată pentru continuarea lucrărilor de construcţie, al
noului Lăcaş de cult, la Biserica Creştină după Evanghelie – Roman,
suma să fie 3.000 lei (în loc de 5.000);
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu propune ca articolul 5 să fie eliminat,
iar suma pentru Târgul Meşterilor Populari să fie asigurată din suma cuprinsă la
articolul 1.
Dl. consilier Valerian Anghel solicită informaţii cu privire la Zilele
oraşului şi programul pentru fiecare zi.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că programul va fi
prezentat în presă. „Vor fi manifestări sportive, simpozioane, o expoziţie de artă
internaţională. Vă invit să fim cu toţii împreună prezenţi la aceste zile. Trebuie
să colaborăm şi să ne sprijin împreună. Este pentru prima dată în Roman o
acţiune de acest gen”.
Urmare a supunerii la vot articolul 1 - cu amendamentul domnului primar
(suma de 3.500 lei pentru Târgul Meşterilor Populari să fie asigurată din suma
cuprinsă la articolul 1) - a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl. S.
D. Cazan).
Urmare a supunerii la vot articolul 2 - cu amendamentul comisiei (3.000
lei) - a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. S. D. Cazan şi dl. V.
Anghel).
La articolul 3 domnul consilier Sorin-Dumitru Cazan consideră că suma
de 3.000 lei este prea mică şi de aceea propune 7.000 lei.
Urmare a supunerii la vot articolul 3 - cu amendamentul domnului
consilier Sorin-Dumitru Cazan a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 6 abţineri
(...).
Urmare a supunerii la vot articolul 4 - cu amendamentul comisiei (3.000
lei) - a fost aprobat în unanimitate de voturi.
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Diverse:
Dl. consilier Sorin-Dumitru Cazan declară că aparatul de analize de la
laboratorul din Spital nu funcţionează. „Acele persoane care lucrează la
laborator fac analizele după ureche.”
Dl primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că se va interesa despre ce este
vorba acolo.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. Gabriel-Cristian Farcaş

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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