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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 12.11.2010, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3637/09.11.2010;
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 19 consilieri lipsind motivat dl. consilier Constantin
Holban şi dl. consilier Valentin Dănăilă.
Preşedinte de şedinţă este dl. Neculai Iftimie care declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1.
2.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor
proprietate privată a municipiuluil Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul
privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului
Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr.3)
modificată şi completată prin H.G. nr. 650/2007;
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici şi a contractării finanţării pentru
obiectivele de investiţii din cadrul proiectului: „EXTINDEREA
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4.

5.
6.

REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI A REŢELELOR DE
CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL ROMAN”;
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru
aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere
şi estetică în Municipiul Roman;
Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2010;
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local;

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al
terenurilor proprietate privată a municipiuluil 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor bunuri din
domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman,
judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr.3) modificată şi
completată prin H.G. nr. 650/2007 – 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 studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici şi a contractării finanţării pentru obiectivele de
investiţii din cadrul proiectului: „EXTINDEREA REŢELELOR DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI A REŢELELOR DE CANALIZARE ÎN
MUNICIPIUL ROMAN – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea
teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că acest proiect este foarte
important şi doreşte să aducă mulţumiri conducerii primăriei Roman pentru
acest proiect.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 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 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 precizează că a citit cu mare atenţie proiectul
de hotărâre. „Am observat că amenda pentru ocuparea abuzivă a unui loc de
parcare concesionat conform H.C.L. nr. 154/2009 este de la 100 lei la 200 lei.
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Propun ca amendament ca amenda să fie de la 50 lei la 100 lei. Poate sunt unii
de rea-credinţă care parchează pe locul altora, dar poate sunt care parchează din
greşeală pentru câteva minunte. Amenda de 200 de lei mi se pare cam
mărişoară”.
Dl. consilier Valerian Anghel întreabă dacă plata amenzii în 48 de ore
înseamnă 50% din cuantumul ei.
Dl. director Daniel Cazacu afirmă că acest lucru este prevăzut în O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că acest lucru a venit în
întâmpinarea unor doleanţe ale cetăţenilor. „Vă informeaz că în Roman s-a
depăşit numărul de 1.000 de parcări amenajate şi trasate. A fost un proiect încă
din mandatul trecut al consiliului local. S-a trecut de 1.000 de parcări amenajate
din care peste jumătate deja sunt licitate şi încheiate contracte”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială a fost
respins în unanimitate de voturi.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul
domnului consilier George Lazăr (cuantumul amenzii să fie de la 50 lei la 100
lei) a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării 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 în
unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local. Cele 3 puncte au fost avizate de comisia pentru buget-finanţe,
comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret şi de comisia
juridică, şi aprobate de plenul onsiliului local, după cum urmează:
 pct. 1 – 120.000 lei în vederea organizării manifestărilor şi premierii
cetăţenilor municipiului Roman care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în
anul 2010 şi a organizării şi desfăşurării activităţilor specifice sfârşitului
de an 2010 (Carnaval de Crăciun, Moş Crăciun, Revelion) – avizat
favorabil.
Dl. consilier Marian Emil Pericică întreabă câte familii sunt trecute pe
listă la acest eveniment.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că anul trecut au fost 67 de
familii. „Anul acesta, până acum s-au înscris 70 de familii. Suma alocată pentru
toate aceste activităţi a fost anul trecut 170.000 lei. În discuţia pe care am avut-o
am stabilit împreună să facem reducere. Eu cred că ne încadrăm în aceşti
120.000 lei ”.
 pct. 1 – 120.000 lei în vederea organizării manifestărilor şi premierii
cetăţenilor municipiului Roman care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în
anul 2010 şi a organizării şi desfăşurării activităţilor specifice sfârşitului
de an 2010 (Carnaval de Crăciun, Moş Crăciun, Revelion) – aprobat în
unanimitate de voturi;
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 pct. 2 – 5.000 lei sprijin financiar pentru Parohia Precista Mică în
vederea ahiziţionării echipamentelor necesare pentru instalaţia de
încălzire centrală – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
 pct. 3 – 5.000 lei sprijin financiar pentru COLEGIUL NAŢIONAL
„ROMAN – VODĂ” în vederea organizării şi desfăşurării Concursului
Interjudeţean de Matematică „Memorialul Alexandru Cojocaru” ediţia a
VI-a din 20.11.2010 – avizat favorabil – aprobat în unanimitate de voturi;
Diverse:
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că propunerea de proiect a
bugetului pentru anul 2011 a fost înaintată domnilor consilieri în scop de
dezbatere, urmând ca ulterior să aibă loc o întâlnire pe această temă.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Neculai Iftimie declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. Neculai IFTIMIE

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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