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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28.06.2010, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2431/22.06.2010;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1600.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 19 consilieri şi a d-nei Micşunica Cosmescu al cărui
mandat urmează a fi validat. Lipseşte motivat dl. consilier Cristi Nicolaie
Avram.
Preşedinte de şedinţă este dl. Constantin Ghica care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă în calitate de invitat domnul Valerian Percă,
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.
Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din 11.03.2010 care este aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl.
Sorin Dumitru Cazan).
Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 26.03.2010 care este aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1
abţinere (dl. Sorin Dumitru Cazan).
Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 22.04.2010 care este aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1
abţinere (dl. Sorin Dumitru Cazan).
Dl. preşedinte Constantin Ghica supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 28.05.2010 care este aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 1
abţinere (dl. Sorin Dumitru Cazan).
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Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu menţiunea de a se
suplimenta ordinea de zi cu punctul 17) – „Proiect de hotărâre privind preluarea
managementului asistenţei medicale din municipiul Roman”, aceasta fiind
aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat
de consilier (dl. Gabriel-Cristian Farcaş);
Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (d-na
Micşunica Cosmescu);
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru
construcţii;
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din
administrarea Liceului cu Program Sportiv Roman în administrarea
Consiliului Local Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
proprietate privată a municipiului Roman;
Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2010;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de soluţionare a
cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală;
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/18.09.2008
privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Roman şi serviciilor subordonate descentralizate;
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de
Transport în regim de Taxi şi a Serviciului de Transport în regim de
Închiriere;
Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local
Roman în Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae”
Roman;
Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor imobile;
Proiect de hotărâre privind aprobarea unei taxe locale de utilizare a
canalizaţiei subterane;
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local;
Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010;
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.
192/2009 privind administrarea unui imobil;
Informarea membrilor Consiliului Local Roman de către Primarul
municipiului Roman – Prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu cu privire la
măsurile de reducere a cheltuielilor din bugetul local;
Proiect de hotărâre privind preluarea managementului asistenţei
medicale din municipiul Roman.
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La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a unui
mandat de consilier (dl. Gabriel-Cristian Farcaş) – avizul comisiei de validare a
fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi
„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan).
La punctul 2) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier
(d-na Micşunica Cosmescu) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
D-na Micşunica Cosmescu depune jurământul.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor terenuri
pentru construcţii. Cele 13 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 – Veronica Micle, 15/2 – avizat favorabil – aprobat cu 19 voturi
„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan);
 pct. 2 – Smirodava 56/2 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de
voturi;
 pct. 3 – Ştefan cel Mare, 3 - parter 1 – avizat favorabil – aprobat în
unanimitate de voturi;
 pct. 4 – Bd. Roman Muşat, 29 (fost N. Titulescu, 13) – avizat favorabil –
aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 5 – Şefan cel Mare, 7 - parter 1 – avizat favorabil – aprobat cu 19
voturi „pentru” (dl. E. Păuleţ nu a participat la vot);
 pct. 6 – Anton Pann, 7 (fost 46) – avizat favorabil cu amendamentul de a
se acorda 30 m.p. în loc de 42 m.p. – aprobat – varianta comisiei (30 mp)
– în unanimitate de voturi;
 pct. 7 – Ştefan cel Mare, 178 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate
de voturi;
 pct. 8 – Miron Costin, 1 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de
voturi;
 pct. 9 – Tineretului, 4/83 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de
voturi;
 pct. 10 – Bogdan Dragoş, 39 – avizat nefavorabil (este spaţiu verde
amenajat) – respins în unanimitate de voturi;
 pct. 11 – Renaşterii, 23 – avizat favorabil;
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă la această suprafaţă
de 461 m.p. există posibilitatea unei intrări. „O suprafaţă de 461 mp putem să
o dăm unei familii tinere pentru a-şi construi o locuinţă, pentru că este o
suprafaţă destul de mare. Nu are rost să îl dăm cuiva care să îşi extindă
locuinţa. Propun, dacă acest teren are o intrare sau există posibilitatea de a
face o intrare, să îl dăm unei familii care are cerere la primărie pentru teren”.
D-na arhitect şef Ana-Maria Alexe afirmă că terenul are o singură
intrare, respectiv, cea prin care cel care a solicitat concesiunea intră în curte.
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„Este de fapt toată curtea lui. Casa este cumpărată de la Locato, iar terenul
funcţionează în regim de închiriere. Pe teren închiriat nu se poate emite
autorizaţie de construire. Atunci am zis să îi oferim concesiune până când va
obţine titlul de proprietate”.
 pct. 11 – Renaşterii, 23 – respins întrucât au fost 9 voturi „pentru” şi 11
împotrivă (dl. V. Anghel, dl. G. Bălan, d-na M. Cosmescu, dl. C. Holban,
dl. E. Păuleţ, dl. L. Micu, dl. V. Dănăilă, dl. C. Ghica, dl. G. Lazăr, dl. M.
Pericică, d-na D. Suman);
 pct. 12 – Aviatorilor, 53 – avizat favorabil – respins întrucât au fost 9
voturi „pentru” şi 11 împotrivă (dl. V. Anghel, dl. G. Bălan, d-na M.
Cosmescu, dl. C. Holban, dl. E. Păuleţ, dl. L. Micu, dl. V. Dănăilă, dl. C.
Ghica, dl. G. Lazăr, dl. M. Pericică, d-na D. Suman) ;
 pct. 13 – Sola 35/371 – avizat favorabil – aprobat cu 19 voturi „pentru” şi
1 abţinere (dl. S. Cazan);
La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unui teren din
administrarea Liceului cu Program Sportiv Roman în administrarea Consiliului
Local 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 5) 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 6) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009
– 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de
soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea
teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu
următoarele amendamente:
- la articolul 14, după litera j) se va corecta litera k) în loc de litera g);
- la articolul 17 după „... respingerea acesteia.” se introduce „cu
majoritate calificată”.
Dl. consilier George-Alexandru Bălan întreabă, referitor la art. 11, lit. d),
de ce tinerii care nu au avut niciodată o locuinţă sau un apartament din fondul
locativ de stat nu pot accesa aceste terenuri să îşi construiască o casă. „Vă dau
un caz ipotetic. Cineva care la acest moment a cumpărat un apartament prin
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împrumut sau cu ajutorul părinţilor, dacă vrea să ipotecheze acel apartament, să
ia nişte bani de la bancă şi să-şi facă o casă, de ce să nu poată să o facă ?”
Dl. viceprimar Constantin Ghica precizează că nu îi permite legea nr.
15/2003.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu amendamentele
comisiei juridice – a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 8) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr.
139/18.09.2008 – privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de
funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Roman şi serviciilor subordonate descentralizate – avizul comisiei
pentru buget-finanţe 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 9) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 12/2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de
Transport în regim de Taxi şi a Serviciului de Transport în regim de Închiriere –
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost
favorabil cu menţiunea ca din modelul de autorizaţie prevăzut la anexa 7 şi la
anexa 8 să se elimine cuvântul „local” şi să rămână doar „transport public de
persoane/bunuri”. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu menţiunea comisiei
juridice a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – numirea reprezentanţilor
Consiliului Local Roman în Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Nicolae” Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi
turism a fost favorabil cu amendamentul ca reprezentanţii Consiliului Local
Roman în Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” să fie
propuşi în plenul Consiliului local. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că acest spital este al
Consiliului Judeţean.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune în Consiliul Consultativ pe
domnul Constantin Ghica şi pe domnul Aurelian Jora”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că unul trebuie să fie
specialist în finanţe publice.
Dl. consilier Valerian Anghel propune în Consiliul Consultativ pe domnul
Constantin Ghica şi pe domnul Mihai Plaii.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu amendamentul d-lui
consilier Valerian Anghel – a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” şi 1 abţinere (dl.
Sorin Dumitru Cazan).
La punctul 11) de pe ordinea de zi – schimbarea destinaţiei unor
imobile – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. Constantin Holban afirmă că există prevedere legală care stipulează că
orice schimbare a destinţiei, cum este spaţiu pentru şcoală, necesită un aviz.
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că la nivel de grădiniţă nu
trebuie aviz, numai la licee trebuie. „Problema este că s-au retras ei din spaţiul,
au părăsit spaţiul”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea unei taxe locale de
utilizare a canalizaţiei subterane – avizul comisiei pentru buget-finanţe 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 13) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local – cele 12 sume alocate au fost avizate şi aprobate de plenul
consiliului local după cum urmează:
 articolul 1 – sprijin financiar în sumă de 5.000 lei pentru cheltuielile
privind masa, transportul participanţilor şi editarea volumului de studii şi
comunicări de antropologie urbană pentru Conferinţa Naţională de
Antropologie Urbană – ediţia a II-a, Roman 2010 – retras de către
iniţiator;
 articolul 2 – sprijin financiar în sumă de 10.000 lei pentru susţinerea
manifestărilor care vor avea loc la Roman în data de 3 iulie 2010 sub
egida Festivalului „Vacanţe Muzicale la Piatra Neamţ” ediţia a
XXXIX-a – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu
amendamentul de a se aloca 5.000 lei în loc de 10.000 lei.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. vicepreşedinte al Consiliului judeţean Valerian Percă declară că a ţinut
foarte mult ca Serile Celibidache să fie la Roman. „Acest proiect care l-am adus
la Roman trebuia să meargă la Târgu Neamţ la Cetatea Neamţului. Am ţinut
foarte mult şi am insistat că nu trebuie să renunţăm la Serile Celibidache. Am
lucrat împreună cu domnul primar la acest proiect şi am fi vrut ca Serile
Celibidache la Roman să ţină patru zile, iar la Piatra Neamţ şase zile. Datorită
condiţiilor pe care le parcurgem cu toţii, la Piatra Neamţ Vacanţele Muzicale vor
dura trei zile, iar la Roman o zi”.
Dl. consilier George-Alexandru Bălan afirmă că anul trecut a fost ceva
deosebit care a ieşit din obişnuitul Romanului. „Vă rog să vă aplecaţi spre acest
proiect, pentru că altfel vom rămâne numai cu bâlciul şi cu festivalul berii. Este
o ocazie cu care putem ieşi în evidenţă”.
 articolul 2 – varianta iniţială (10.000 lei) – a fost aprobat cu 11 voturi
„pentru” şi 9 abţineri (...);
 articolul 3 – sprijin financiar în sumă de 2.200 lei Asociaţiei de Sprijin a
Copiilor Handicapaţi Fizic din România, filiala Roman necesară
achiziţionării scutecelor de unică folosinţă – avizul comisiei pentru bugetfinanţe a fost favorabil. Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost
favorabil.
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Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că aici este o instituţie care are un
anumit buget. „Nu ne dorim ca banii romaşcanilor să ajungă într-un anumit
buzunar prin întocmirea unei facturi”.
D-na Elena Damian – reprezentant al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor
Handicapaţi Fizic din România – menţionează că aceşti bani nu ajung în
buzunarul nimănui, ci sunt folosiţi pentru acei copii cu handicap fizic.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că şi de 1 iunie copiii de acolo
au fost susţinuţi şi ajutaţi şi cu 4 cărucioare.
 articolul 3 – a fost aprobat în unanimitate de voturi;
 articolul 4 – sprijin financiar în sumă de 10.000 lei Societăţii Culturale
Clepsidra din municipiul Roman necesare plăţii parţiale a cheltuielilor de
transport în cadrul proiectului „Journaliste sans frontieres” – retras de
către iniţiator;
 articolul 5 – sprijin financiar în sumă de 2.500 lei pentru editarea
albumului muzical no. 1 „La mulţi ani dragi romaşcani”, grupului
folcloric „Pe plaiuri romaşcane" din Roman – avizul comisiei pentru
buget-finanţe a fost favorabil cu amendamentul de a se aloca 1.500 lei în
loc de 2.500 lei. Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost
favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune suma de 1.500 lei.
 articolul 5 – formă iniţială (2.500 lei) – respins – întrucât au fost 10
voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”;
 articolul 5 – varianta comisiei de buget finanţe (1.500 lei) – respins –
întrucât au fost 10 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”;
 articolul 5 – amendamentul d-lui S. Cazan (1.500 lei) – respins – întrucât
au fost 10 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”;
 articolul 6 – sprijin financiar în sumă de 1.500 lei prof. dr. Ovidiu
Trifan, de la Şcoala de Artă din Roman pentru editarea lucrărilor
ştiinţifice cu titlul „Colindul în creaţia corală românească” – avizul
comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu amendamentul de a se
aloca 1.000 lei în loc de 1.500 lei. Avizul comisiei pentru cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a
fost favorabil.
Dl. prof. dr. Ovidiu Trifan precizează că această lucrare nu va fi pentru
foloase materiale personale, ci va fi ca o donaţie pentru bibliotecile romaşcane,
pentru bibliotecile academiei de muzică din ţară, precum şi pentru copiii
participanţi la olimpiadele de muzică.
 articolul 6 – amendamentul comisiei de buget finanţe (1.000 lei) –
aprobat în unanimitate de voturi;
 articolul 7 – sprijin financiar din bugetul local în sumă de 1.500 lei
Centrului Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului –
filiala Roman pentru susţinerea programelor şi proiectelor aflate în
derulare – retras de către iniţiator;
 articolul 8 – sprijin financiar în sumă de 10.000 lei pentru monumentul
istoric Biserica „Sfinţii Voievozi din Roman necesară finalizării
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lucrărilor de reparaţii – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost
favorabil cu amendamentul de a se aloca 5.000 lei în loc de 10.000 lei.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Valentin Dănăilă menţionează că în comisie s-a hotărât a se
merge jumătate din suma propusă, datorită crizei. „Dacă e criză, e criză pentru
toată lumea şi am zis să mergem cu jumătate din sumă ca să îi ajutăm să îşi
rezolve cât de cât problemele pe perioada următoare. Pe viitor dacă există
posibilităţi îi vom mai ajuta”.
 articolul 8 – amendamentul comisiei de buget finanţe (5.000 lei) –
aprobat cu 19 voturi „pentru” şi 1 abţinere (d-na L. N. Chiriac);
 articolul 9 – sprijin financiar în sumă de 3.000 lei Bisericii Ortodoxe de
Stil Vechi „Sfânta Treime” din Roman pentru continuarea lucrărilor de
construcţie, a dotărilor bisericii şi a casei praznicale – avizul comisiei
pentru buget-finanţe a fost favorabil cu amendamentul de a se aloca 2.000
lei în loc de 3.000 lei.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
D-na consilier Oana Geanina Afetelor propune suma de 1.500 lei.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan precizează că aceste 40-50 de familii
au reuşit să ridice această bisericuţă. „Nu au venit toată ziua la noi cu traista în
băţ să ceară bani. Vin odată la 3 ani să le dăm 30 de milioane vechi şi să îi luăm
în râs cu 15 milioane. Eu vă spun că este o ruşine pentru noi”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că au fost ajutaţi şi anul trecut
cu canalizarea.
 articolul 9 – amendamentul comisiei de buget finanţe (2.000 lei) –
aprobat cu 14 voturi „pentru” şi 6 abţineri (d-na N. Chiriac, dl. C. Ghica,
dl. V. Dănăilă, dl. M. Pericică, d-na D. Suman, dl. G. Lazăr);
 articolul 10 – sprijin financiar în sumă de 2.000 lei Bisericii „Sfântul
Dimitrie” din Roman, pentru continuarea lucrărilor de finisaj exterior,
aranjarea mobilierului bisericesc şi lucrări de pictură – avizul comisiei
pentru buget-finanţe a fost favorabil pentru 1.500 lei în loc de 2.000 lei.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Leonard Achiriloaiei precizează că în comisie a fost prezent
un reprezentant al bisericii care a vrut să îşi retragă proiectul când a văzut
intenţia comisiei de a diminua suma, dar nefiind iniţiator al proiectului nu a
putut face acest lucru.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că dumnealui cunoaşte situaţia
bisericii, iar suma de 2.000 lei este insuficientă. „Tocmai din acest motiv propun
suma de 5.000 lei”.
Dl. consilier Lucian Pascariu întreabă dacă această biserică a mai fost
ajutată.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că biserica nu a mai fost
ajutată.
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Dl. consilier Eugen Păuleţ precizează că în comisie au fost discuţii de
diminuare a sumelor, nu numai la această biserică, ci la toate sumele alocate.
D-na consilier Daniela Gabriela Suman declară că urmează o perioadă
destul de cruntă, în care foarte multe categorii sociale, instituţii publice şi
instituţii sociale vor avea nevoie de ajutor. „Bisericile au fost sprijinite şi prin
bugetul de stat”.
 articolul 10 – formă iniţială – aprobat cu 17 voturi „pentru”, o abţinere
(...) şi 2 voturi „împotrivă” (...);
 articolul 11 – sprijin financiar în sumă de 700 euro la cursul oficial
BNR profesorului de fizică dr. Radu Murdzek de la Şcoala cu clasele IVIII, nr. 1 din Roman pentru a acoperi o parte din cheltuielile necesare
participării la „The Third International Symposium on Nonlinear
Dynamics” din Shanghai – China – avizul comisiei pentru buget-finanţe a
fost nefavorabil.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că dacă ar fi măcar 10 % din
profesorii de fizică din Roman la valoarea domnului profesor doctor Radu
Murdzek ar fi un lucru extraordinar pentru învăţământul romaşcan.
Dl. profesor Radu Murdzek precizează că a mai fost în China şi în anul
2007 făcând împrumuturi la bănci, de pe urma cărora încă mai are de plătit şi în
prezent.
 articolul 11 – respins – întrucât au fost 10 voturi „pentru” şi 10 voturi
„împotrivă” (...);
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că îl sprijină pe domnul profesor
Radu Murdzek cu suma de 500 de euro.
Dl. consilier Aurelian Jora anunţă că şi dumnealui oferă ca sprijin suma de
200 de euro.
 articolul 12 – ajutor financiar din bugetul local în valoare de 5.000 lei
d-lui Vrânceanu Ioan Sorin, aflat în dificultate socială, în vederea
efectuării intervenţiei chirurgicale la clinica din Hanovra – China – avizul
comisiei pentru buget-finanţe a fost nefavorabil.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
 articolul 12 – – respins – întrucât au fost 10 voturi „pentru” şi 10 voturi
„împotrivă” (...);
La punctul 14) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul
2010 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei
juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi
„pentru” şi o abţinere (dl. E. Păuleţ).
La punctul 15) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea H.C.L.
nr. 192/2009 privind administrarea unui imobil – avizul comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a
fost favorabil.
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Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Punctul 16) de pe ordinea de zi – Informarea membrilor Consiliului local
Roman de către Primarul municipiului Roman – Prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu
cu privire la măsurile de reducere a cheltuielilor din bugetul local – a fost retras
de pe ordinea de zi de către iniţiator datorită apariţiei O.G. nr. 55/2010 în care
sunt prevăzute măsurile de reducere a cheltuielilor publice care urmează a fi
analizată şi pusă în practică.
La punctul 17) de pe ordinea de zi (suplimentar) – preluarea
managementului asistenţei medicale din municipiul Roman – avizul comisiei
pentru buget-finanţe a fost favorabil. 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 cu 19 voturi
„pentru” şi 1 abţinere (dl. S. Cazan).
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Constantin Ghica declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. Constantin GHICA

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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