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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 02.12.2010, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 4202/29.11.2010;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând
cu orele 1100.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 16 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Leonard
Achiriloaei, dl. consilier Valentin Dănăilă, dl. consilier Aurelian Jora, dl.
consilier Lucian Ioan Pascariu şi dl. consilier Eugen Păuleţ.
Preşedinte de şedinţă este dl. Neculai Iftimie care declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local.
Dl. preşedinte de şedinţă Neculai Iftimie anunţă prezenţa în sală a unui
grup de elevi de la Colegiul Naţional Roman-Vodă, elevi ce sunt implicaţi în
proiectul „Jucăriile pot face miracole”. „Proiectul este pentru ajutorarea unui
copil bolnav. Rog copiii să vă prezinte proiectul”.
Eleva Colegiului Naţional „Roman-Vodă” Eliza Marcela Chirilă prezintă
pe scurt proiectul „Jucăriile pot face miracole”. „Alături de elevii clasei a XII-a
E am iniţiat proiectul „Jucăriile pot face miracole”. Poate aţi auzit sau nu despre
acest proiect, însă după cum puteţi vedea jucăriile au luat cu asalt primăria. Noi
vrem să le vindem către dumneavoastră pentru a strânge bani pentru Loredana, o
fetiţă bolnavă. Vă las să aflaţi mai multe chiar din mesajul promo realizat de
doamna Andreea Marin”.
Se prezintă mesajul promo realizat de doamna Andreea Marin pe
videoproiector.
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Eliza Marcela Chirilă mulţumeşte celor care au făcut donaţii înainte de a
începe şedinţa
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10 din 31.03.2003
privind darea în administrarea a unei suprafeţe de teren;
Proiect de hotărâre privind aprobarea comodatării unui spaţiu;
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a Centrului
de Primire Urgenţe către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;
Proiect de hotărâre privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă
a unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul municipiului
Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea redenumirii unor unităţi şcolare
din municipiul Roman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local pe
anul 2010 şi a listelor de investiţii din bugetul local;
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local;
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare
finalizării unor lucrări (consolidare şi repunere în funcţiune a
apartamentelor blocului de locuinţe nr. 15 B din Aleea Revoluţiei,
municipiul Roman, judeţul Neamţ)”;

La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 10 din
31.03.2003 privind darea în administrarea a unei suprafeţe de teren – 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 comodatării unui spaţiu –
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că în proiectul de hotărâre este
menţionat <Servicii integrate în ocupare> iar în expunerea de motive este
menţionat <Servicii integrate de comunicare>. „Cum este corect, <de ocupare>
sau <de comunicare> ?”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că varianta corectă este
<Servicii integrate de ocupare>.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că în raportul de specialitate
este specificat faptul că asociaţia va plăti din bugetul proiectului contravaloarea
utilităţilor corespunzătoare spaţiului. „A cărui spaţiu ? A celor 16,15 mp ? Ca să
plătească utilităţile, părerea mea este că trebuie să aibă un contor electric, etc”.
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că pentru aceste proiecte
se împarte valoarea totală la suprafaţă. „Este o modalitate de tip pauşal.”
Dl. consilier Viorel Stan afirmă că întâmplător cunoaşte asociaţia PRO
EST din Piatra Neamţ. „Este foarte serioasă şi care face chiar lucruri pozitive.
Singura problemă pe care o am în acest moment este ca prin acel contract de
parteneriat să se protejeze cât mai mult activitatea grădiniţei. Adică activitatea
lor să înceapă efectiv după ora 12.00, pentru că altfel ar perturba activitatea
grădiniţei”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea dării în administrare a
Centrului de Primire Urgenţe către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman –
avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă dacă spaţiul de la Primire
Urgenţe este al Ministerului Sănătăţii.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu este spaţiul Ministerului
Sănătăţii, ci al Consiliului Local.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că în expunerea de motive
apare următoarea configuraţie: cabinete medicale = 15 buc, arhivă = 2 buc,
grupuri sanitare = 5 buc, centrală termică = 1 buc, hol = 1 buc. „Întrebarea mea
este, câte saloane sunt ?”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că saloanele fac parte din
cabinetele medicale. „Aşa sunt prinse ele în deviz şi în protocol.”
Dl. consilier George Lazăr întreabă de unde va avea bani spitalul pentru
întreţinere şi administrare.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că spitalului îi vin fonduri
prin Casa de Asigurări de sănătate, iar Consiliul local va veni şi el cu partea lui.
Dl. consilier George Lazăr afirmă că la un moment dat acest centru va
deservi Romanul va deservi probabil şi localităţile, comunele adiacente
Romanului şi va fi un număr mare de pacienţi.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acelaşi lucru se
întâmplă şi cu unităţile şcolare. „Vreau să vă spun că sunt licee în Roman care
au peste 50% elevi din alte localităţi şi utilităţile sunt plătite doar de către
contribuabilul romaşcan. Eu am purtat discuţii la Consiliul judeţean şi fiind
vorba de un domeniu care este parte din judeţ, ar trebui luată o hotărâre pentru
sumele de echilibrare”.
D-na Daniela Gabriela Suman consideră că ceea ce se discută acum ar
trebui să fie parte a proiectului de descentralizare, pentru că toate acestea sunt
efectele descentralizării.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că deşi spitalul se numeşte
Spitalul Municipal de Urgenţă Roman el aproape are o rază de acoperire care ar
putea să îi dea denumirea de Spital Regional.
Dl. consilier Viorel Stan precizează că tot ceea ce înseamnă
medicamentaţie va fi rezolvat de Casa de Asigurări de Sănătate. „Problema este
a utilităţilor, care va fi o povară pentru Consiliul local”.
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că în momentul de faţă
şi utilităţile vin tot de la Casa de Asigurări de Sănătate.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – reglementarea condiţiilor de punere
pe piaţă a unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul municipiului Roman –
avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil.
Dl. consilier George Lazăr propune un amendament care vine practic în
completarea textului de hotărâre de consiliul local supus atenţiei.
„Amendamentul spune în felul următor: În Municipiul Roman se interzice
comercializarea, distribuire, oferirea gratuită, transmiterea sau intermedierea
transmiterii, la o distanţă mai mică de 1.000 metri de unităţile de învăţământ şi
educaţie de toate gradele, cămine şi locuri de cazare pentru elevi, cantine,
instituţii de cultură, baze şi complexe cultural-sportive, palate şi cluburi ale
copiilor şi elevilor, parcuri publice, lăcaşe de cult, instituţii publice, locuri de
agrement şi distracţi, gări, autogări a plantelor, produselor vegetale,
substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene euforice şi psihotrope, de
orice fel, care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei,
ordinea şi liniştea publică, altele decât cele al căror regim juridic este
reglementat prin legislaţia în vigoare. În ceea ce priveşte sancţionatul nu sunt
probleme din punct de vedere juridic, probabil discuţii vor fi din punct de vedere
al creşterii cunatumului amenzilor. Vă spun acest lucru, pentru că ar trebui să
intervenim într-un mod cât mai drastic şi cât mai eficient în interzicerea
comercializării unor astfel de produse. Comerciantul se poate alege cu o amendă
de 10 milioane sau de 20 de milioane şi pe care are posibilitatea să o achite în 48
de ore. Pe el îl va speria mai mult ca sigur o lege cadru dată de Guvern”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că s-a căutat să se pună ceva
acolo unde nu există.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că este de acord cu
amendamentul domnului consilier George Lazăr. „Să venim cu amenzi de până
la 200 de milioane. Vă dau un exemplu: vama dacă vine în control la o societate
comercială, iar acea societate deţine băuturi alcoolice fără timbu sau ţigări
netimbrate amenda este de 200 de milioane. Este încă un lucru care pe mine ca
părinte mă deranjează. Nu accept ca elevii minori ai liceelor să îşi desfăşoare
activităţi artistice sau extraşcolare în cluburi. Nu îi poate verifica nimeni în
cluburi cât alcool consumă. Tocmai de asta fac un apel la dumneavoastră
domnilor profesori şi celor care conduc instituţiilor de învăţământ din Roman să
nu mai ducă elevii la diferite manifestări în cluburi. Avem sala Casei de Cultură,
avem alte locuri în care putem să desfăşurăm astfel de activităţi”.
D-na Daniela Gabriela Suman consideră că principala problemă cu aceste
magazine este aceea că este imposibil de controlat conţinutul produselor care se
vând. „Spitalele, cel puţin cele regionale se umplu săptămânal cu tineri aduşi în
diferite stări. E foarte grav pentru că este un fenomen din ce în ce mai grav la
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nivelul României şi nu numai. Consider că se poate mări distanţa, astfel încât să
putem acoperi toată suprafaţa Romanului, de exemplu la 2.000 m. „Colegiul
Naţional” Roman-Vodă a luat decizia să nu mai desfăşoare nici o altă activitate
în cluburi pentru că nu putem supraveghea, controla ceea ce fac tinerii acolo. De
aceea toate activităţile noastre de tip <Balul bobocilor> sau alte tipuri de
activităţi se vor desfăşura la Casa de Cultură.
Dl. consilier Ilie Boloca afirmă că a citit cu mare atenţie raportul de
specialitate. „Sunt de acord cu propunerea colegilor de la Partidul Naţional
Liberal, să ştiţi că Partidul Social Democrat nu susţine şi nici nu va susţine
consumul de droguri uşoare. Propunem şi noi interzicerea totală a consumului de
aceste plante etnobotanice, având în vedere gravele situaţii în care s-a ajuns.
Vreau să vă spun că pe lângă aceste plante, din câte am înţeles, se
comercializează şi alte plante interzise. Nu cred că Poliţia Comunitară poate să
facă control în fiecare zi să vadă ce marfă deţin aceste magazine. În final aş vrea
să propun interzicerea totală a consumului de plante etnobotanice pe raza
municipiului Roman şi putem invoca aici şi Legea privind protecţia
consmatorului, respectiv articolul 4 din Legea nr. 21/1992 privitoare la punerea
în pericol a vieţii, sănătăţii sau securitatea consumatorilor”.
Dl. consilier Marian Emil Pericică menţionează că ar trebui găsită o
variantă în aşa fel încât orice magazin care va fi în oraşul Roman să nu poată
funcţiona, dar sub o formă diplomatică.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că aceasta a şi fost gândirea
când am stabilit limita la 1000 de metri.
Dl. consilier Marian Emil Pericică precizează că din punctul lui de vedere
propune ca şi amendament, ca distanţa să fie de 2.000 m.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că s-a măsurat cu rigla şi
de oriunde ne-am duce este un kilometru. „Gândiţi-vă, dacă ai o unitate aici şi
una aici, nu este vorba de un kilometru între ele, este vorba de un kilometru de la
asta încoace şi un kilometru de la cealaltă dincoace. Deci pe total au rezultat 2
km.”
Dl. consilier Valerian Anghel declară că doreşte să facă două propuneri:
„ - La articolul 2, alineatul (2) să se elimine cuvântul <poate> din text,
rezultând următoarea formă:
(2) Pe lângă aplicarea măsurii contravenţionale se dispune şi
suspendarea/anularea autorizaţiei de funcţionare.
- La alineatul (4), unde eronat scrie tot (2) să se elimine din text cuvântul
<după caz> rezultând următoarea formă:
(4) Concomitent cu aplicarea sancţiunii, agentul constatator va dispune,
obligatoriu sesizarea organelor competente în vederea derulării procedurii de
confiscare, în vederea distrugerii, a produselor ce fac obiectul contravenţiei,
conform prevederilor legale în vigoare.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan aminteşte faptul că a formulat un
amendament la articolul 2, respectiv sancţiunea să fie de fix 200 milioane.
„Dacă tot avem dreptul noi ca şi Consiliul local să aplicăm sancţiuni, să aplicăm
sancţiuni serioase nu să umblăm cu jumătăţi de măsură.”
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Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că nu are nimic împotrivă ca
sancţiunea să fie de 200 milioane, însă O.G. nr. 2/2001 prevede că limita
maximă ce poate fi aprobată prin hotărâre de Consiliu local este 2500 lei.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca sancţiunea de la articolul 2,
alineatul 1 să fie cuprinsă între 2.000 – 2.500 lei.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că există obligativitatea să dai
limită inferioară şi limită superioară. „Eu vă spun ce zice legea, trebuie să dai
limită minimă şi limită maximă obligatoriu. Altfel ne respinge pentru legalitate”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială a fost
respins întrucât au fost 16 abţineri.
Urmare a supunerii la vot amendamentul domnului consilier George
Lazăr: „În Municipiul Roman se interzice comercializarea, distribuire, oferirea
gratuită, transmiterea sau intermedierea transmiterii, la o distanţă mai mică de
1.000 metri de unităţile de învăţământ şi educaţie de toate gradele, cămine şi
locuri de cazare pentru elevi, cantine, instituţii de cultură, baze şi complexe
cultural-sportive, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, parcuri publice,
lăcaşe de cult, instituţii publice, locuri de agrement şi distracţi, gări, autogări a
plantelor, produselor vegetale, substanţelor şi preparatelor stupefiante,
halucinogene euforice şi psihotrope, de orice fel, care aduc atingere sau pun în
pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, ordinea şi liniştea publică, altele decât
cele al căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare.”, a fost
aprobat în unanimitate de voturi.
Urmare a supunerii la vot amendamentele domnului consilier Valerian
Anghel:
„ - La articolul 2, alineatul (2) să se elimine cuvântul <poate> din text,
rezultând următoarea formă:
(2) Pe lângă aplicarea măsurii contravenţionale se dispune şi
suspendarea/anularea autorizaţiei de funcţionare.
- La alineatul (4), unde eronat scrie tot (2) să se elimine din text cuvântul
<după caz> rezultând următoarea formă:
(4) Concomitent cu aplicarea sancţiunii, agentul constatator va dispune,
obligatoriu sesizarea organelor competente în vederea derulării procedurii de
confiscare, în vederea distrugerii, a produselor ce fac obiectul contravenţiei,
conform prevederilor legale în vigoare.” au fost aprobate în unanimitate de
voturi.
Urmare a supunerii la vot amendamentul domnului consilier Sorin
Dumitru Cazan potrivit căruia sancţiunea de la articolul 2, alineatul 1 să fie
cuprinsă între 2.000 – 2.500 lei a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele
aprobate mai sus a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea redenumirii unor unităţi
şcolare din municipiul Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca Şcoala nr. 8 să se numească
Şcoala „Anton Pann” sau Şcoala „Mihai Viteazu” pentru a nu se confunda cu
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<Vila Calistrat Hogaş> de la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”. „În privinţa
Şcoalii de Arte + Şcoala nr. 7, acestea s-ar putea numi Şcoala „Bogdan Dragoş”
pentru că tot este pe strada Bogdan Dragoş.
D-na consilier Daniela Gabriela Suman precizează faptul că denumirile
şcolilor au fost propuse de către Consiliile de Administraţie ale acestora.
Dl. consilier Viorel Stan precizează că aici este vorba efectiv despre
recunoaşterea calităţii actului educaţional din municipiul Roman, respectiv
trecerea de la o denumire relativ anonimă - Şcoala nr. 1, 2, 3, etc - la o şcoală la
care avem un nume cu o rezonanţă în conştinţa culturală a cetăţenilor din oraş.
„Este într-adevăr o etapă care se datorează tuturor cadrelor didactice din
municipiul Roman, profesori de o înaltă ţinută. Felicit cadrele didactice şi
Consiliile de Administraţie de la unităţile şcolare respective. Toate liceele şi
colegiile din Roman au denumiri. Este o etichetă, este o ştampilă dacă vreţi a
calităţii actului educaţional”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că încă din vară această
propunere ca şcolile să treacă de la număr la nume a fost îmbrăţişată de toate
cadrele didactice. „Au avut la dispoziţie luni de zile în care au avut timp să se
gândească. Propunerile au fost făcute de Consiliile de Administraţie şi ele au
fost votate în Consiliile Profesorale a fiecărei unităţi şcolare. Eu am propus
aceste nume în baza hotărârilor luate de unităţile şcolare la nivelul consiliilor de
administraţie, consiliilor profesorale, cu părinţii şi cu elevii. De aceea am spus
că ar fi normal să fim de acord cu propunerile acestor colective de cadre
didactice”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială a fost
aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării bugetului local
pe anul 2010 şi a listelor de investiţii din bugetul local – avizul comisiei pentru
buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban declară că nu este de acord cu diminuările
de la Cap. 68.02 - Asistenţa Socială: cămin bătrâni şi cantina socială.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acolo nu este vorba de
diminuare, ci sunt sume care au rămas disponibile în urma cofinanţărilor. „Sunt
sume rămase la dispoziţie.”
Dl. consilier Constantin Holban întreabă unde merge suma de la Cap. 67 –
Cultură, recreere şi religie.
Dl. director economic Mihai Plaii afirmă că este vorba de sumele aprobate
în şedinţa precedentă: pentru Sărbătorile de sfârşit de an, pentru Colegiul
Naţional „Roman-Vodă” şi pentru Parohia „Precista Mică”.
Dl. consilier Marian Emil Pericică declară că a discutat cu mai mulţi
locuitori din oraş care întâmpină probleme în sensul giratoriu. „Vii de pe două
benzi şi cum intri în sensul giratoriu se ştrangulează circulaţia. „Cine a proiectat
acest sens giratoriu ?”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că cei de la Drumurile
Naţionale.
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Dl. director Dan Felician Ioniţă precizează că acest proiect a fost verificat
de Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi care a dat avizul. „Regula întrun sens de giraţie este următoarea: să se intre fluent, puţin mai strâmt pentru a te
obliga să frânezi şi apoi să ieşi cât mai repede din sensul de circulaţie. Cam
aceasta este ideea generală.”
D-na Lenuţa Nuşa Chiriac întreabă de ce a fost necesar să se facă cu un
diametru atât de mare încât să se îngusteze practic accesul.
Dl. director Dan Felician Ioniţă afirmă că ideea unui sens giratoriu plasat
imediat după un pod este următoarea: pe pod nu se interzice staţionarea.
„Podurile sunt proiectate ca la regim static să susţină camion lângă camion, fără
ca podul să aibă probleme. Necazurile apar când pe pod apar frânări şi
accelerări. Pe cât posibil pe pod trebuie să se circule fluent şi atât. Ideea este să
am un sens de giraţie, cu o rază mare, pentru ca tot timpul să am în tranzit”.
Dl. consilier Viorel Stan doreşte să ştie cam pe când se estimează că se va
finaliza lucrarea acolo.
Dl. director Dan Felician Ioniţă afirmă că peste două săptămâni va fi
finalizat, însă vor fi unele lucrări şi în prima lună a anului viitor, respectiv spaţii
verzi, amenajări, etc”.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan îl întreabă pe domnul primar
Laurenţiu-Dan Leoreanu dacă consideră că în zona Favorit era necesar, pe o
perioadă de criză, amenajarea spaţiului verde cu covor de gazon şi nu sămânţă
de gazon. „ 1 mp de covor de gazon costă 2,5 euro, iar semănatul este 1 euro /
10 mp”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că preţul este de 1,5 euro/mp
doar pentru semănat.
Dl. director Dan Felician Ioniţă precizează că pe lângă semănat mai sunt
şi alte operaţiuni ce trebuie făcute, de exemplu tratamente repetate care să
diminueze buruiana. „Pe spaţii întinse este într-adevăr mai rentabil cu sămânţă
Pe spaţii mici diferenţa nu e chiar aşa de mare. Mai trebuie adăugat că suntem în
luna decembrie.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local.
Cele 2 articole au fost avizate de către comisia pentru buget-finanţe,
comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret precum şi de
comisia juridică, după cum urmează:
 10.000 lei – sprijin financiar pentru Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Neamţ în vederea organizării şi desfăşurării „Galei învăţământului
nemţean – 2010” - avizat favorabil cu amendamentul de a se aloca suma
de 5.000 lei în loc de 10.000 lei.
 5.000 lei – sprijin financiar profesorului universitar dr. TUDOR
GHIDEANU pentru editarea volumului intitulat „CHIVOTUL
SYNCATEGORAMATELOR ŞI INFINITUL” la Editura „Muşatinia”
Roman – avizat favorabil cu amendamentul de a se aloca suma de 3.000
lei, în loc de 5.000 lei;
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Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan întreabă câţi elevi romaşcani vor
participa la Gala învăţământului nemţean.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că vor participa toţi
elevii care au luat premii naţionale şi internaţionale, indiferent de disciplină.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan este de părere că dacă numărul elevilor
este mare ar trebui alocată suma de 10.000 lei. „La punctul 2, pentru volumul
domnului profesor universitar doctor Tudor Ghideanu, aş propune să nu
acordăm nicio sumă. Propun ca într-o şedinţă următoare să alocăm suma de
5.000 lei pentru ajutorarea acestei fetiţe, pentru care aceşti elevi umblă cu aceste
jucării”.
D-na consilier Daniela Gabriela Suman consideră că în cadrul acestei gale
ar putea fi premiaţi şi profesori de foarte mare valoare. „O parte dintre ei sunt
profesori de la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”. Aş putea să vă amintesc, de
exemplu, numele domnului profesor Gheorghe A.M. Ciobanu, doamna
Teodorescu - fost director al Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, doamna Violeta
Lăcătuşu - profesor de limbă română de mare prestigiu, domnul profesor Florin
Moldovanu - cel care l-a pregătit pe olimpicul nostru internaţional din lotul
naţional al României: Florian Marcu. Sigur vor fi şi alţi domni profesori de la
alte licee şi şcoli pe care nu îi voi mai aminti acum. De aceea din punctul meu de
vedere ca om din sistem, eu susţin suma iniţială de 10.000 lei”.
Dl. consilier Viorel Stan menţionează că la această gală vor participa nu
numai elevi olimpici, ci şi profesori şi sportivi de performanţă. „Din fericire
pentru noi, locuitorii Romanului, ne putem lăuda cu multe nume de cadre
didactice de excelenţă. Nu sunt de acord cu propunerea pe care a făcut-o
comisia, de coborâre a nivelului de la 10.000 lei la 5.000 lei. La punctul 2,
propun suma 2.500 lei. Este o carte într-adevăr valoroasă, dar pentru un public
cititor mai elevat. Îl rog pe domnul primar, ca om care a lucrat în sistem, să nu
uite de valoarea foarte mare a cadrelor didactice din municipiul Roman şi să
aibă în vedere ca în bugetul pentru anul viitor să aloce acea sumă pentru
premiile ce însoţesc diplomele <Gheorghe Lazăr>.”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu propune ca pentru această gală să se
aprobe suma iniţială. Vis-a-vis de cartea domnului profesor, vreau să vă spun că
domnul profesor este romaşcan şi a ales să o publice în Roman. Cred că un
ajutor cât de mic este binevenit. Nu cred că oameni de asemenea valoare este
bine să îi tratăm la „şi alţii”. Referitor la propunerea dumneavostră privitoare la
premiile de excelenţă, vom încerca în bugetul anului următor să găsim o
soluţie”.
Urmare a supunerii la vot cele două sume au fost aprobate de către plenul
Consiliul local, după cum urmează:
 10.000 lei – sprijin financiar pentru Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Neamţ în vederea organizării şi desfăşurării „Galei învăţământului
nemţean – 2010” – a fost aprobat în unanimitate de voturi;
 5.000 lei – sprijin financiar profesorului universitar dr. TUDOR
GHIDEANU pentru editarea volumului intitulat „CHIVOTUL
SYNCATEGORAMATELOR ŞI INFINITUL” la Editura „Muşatinia”
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Roman – respins întrucât au fost 3 voturi „pentru” (dl. M. Benchea, dl.
V. Murăriţa şi ...) şi 13 abţineri;
 3.000 lei (amendamentul comisiilor) - sprijin financiar profesorului
universitar dr. TUDOR GHIDEANU pentru editarea volumului intitulat
„CHIVOTUL SYNCATEGORAMATELOR ŞI INFINITUL” la Editura
„Muşatinia” Roman - respins în unanimitate de voturi;
 2.500 lei (amendamentul domnului consilier Viorel Stan) – sprijin
financiar profesorului universitar dr. TUDOR GHIDEANU pentru
editarea
volumului
intitulat
„CHIVOTUL
SYNCATEGORAMATELOR ŞI INFINITUL” la Editura „Muşatinia”
Roman - aprobat în unanimitate de voturi;
La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea alocării fondurilor necesare
finalizării unor lucrări (consolidare şi repunere în funcţiune a apartamentelor
blocului de locuinţe nr. 15B din Aleea Revoluţiei, municipiul Roman, judeţul
Neamţ – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan doreşte să ştie dacă înainte de a începe
lucrarea s-a făcut licitaţie.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că nu s-a făcut licitaţie pentru
că a fost o situaţie de urgenţă. „Pentru aceste reparaţii au alocat fonduri atât
Guvernul României cât şi Consiliul judeţean Neamţ. A rămas ca la terminarea
lucrărilor, Consiliul local să pună diferenţele care rezultă în urma lucrărilor”.
Dl. consilier Viorel Stan întreabă care este stadiul în momentul de faţă.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că stadiul este <Terminat>
şi cu recepţie făcută.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Neculai Iftimie declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. Neculai IFTIMIE

Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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