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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 29.05.2017, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 630/26.05.2017.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1400.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 17 consilieri locali. Lipseşte motivat dl. consilier
Leonard Achiriloaei, dl. consilier Constantin Ghica şi dl. consilier DanielLaurenţiu Vasiliu .
Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local
prevederile alineatului 1 al articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea
administraţiei publice locale. „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea
hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema
supusă dezbaterilor consiliului local.” Am rugămintea ca dumneavoastră să
analizaţi cu atenţie proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă
aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu participaţi la vot.
Preşedinte de şedinţă este dl. Mircea Beloiu care declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
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Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de
studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017 –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unui teren
– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că este nemulţumit de faptul că,
din nou, convocarea şedinţei a fost vineri, iar luni este şedinţa. „Ştiţi că de vineri
toată lumea pleacă în weekend, în concedii, în minivacanţe. Ar fi bine să evităm
asemenea situaţii întrucât sâmbătă şi duminică nu găsim pe nimeni. Mai ales că
aveam la o şedinţă extraodinară concesionări de teren. Nu puteam să găsim pe
nimeni la biroul urbanism, să luăm unele probleme despre cel care vrea să preia
terenul care era concesionat către SOMACO şi aşa mai departe. Deci aş dori să
înţelegeţi că ar fi bine ca această convocare să nu o facem de vineri pe luni când
avem weekend-ul între.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu îşi cere scuze pentru deranjul creat în
weekend cu cele două proiecte de hotărâre. „Într-adevăr mi se pare un efort
deosebit şi o să încerc pe viitor să nu vă mai deranjăm în weekend. Ştiu că în
weekend puteţi desfăşura şi alte activităţi de altă natură.”
Dl. consilier Constantin Holban declară că a citit cu mare atenţie aceste
două proiecte. „Era o cutumă frumoasă şi pe timpul lui Cărpuşor şi al lui
Laurenţiu. Când avem concesionări sau vânzări de terenuri, fiind vorba de
averea localităţii noastre, trebuie să dăm dovadă de mai multă atenţie. Dacă
întrebăm pe colegii de aici cine cunoaşte firma, ce a făcut până acum, ce
rezultate a avut, nu cred că știe…. Măcar să avem o zi lucrătoare, să putem
merge la doamna arhitect şef să discutăm, să vedem schema.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că tocmai acesta a fost motivul
pentru care a stabilit ora 1400. „Pentru ca dumneavoastră să aveţi la dispoziţie
toată dimineaţa pentru a vă informa. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că nu
este vorba despre concesionarea unei noi suprafeţe, ci este vorba despre o
suprafaţă de teren pe care dumneavoastră deja aţi concesionat-o către
SOMACO. Ulterior aceştia printr-un contract de vânzare-cumpărare au
înstrainat respectiva suprafaţă de teren. Acum doar se transferă concesiunea de
la SOMACO către firma care a achiziţionat acest teren. Vreau să vă spun că
acolo se va construi un depozit logistic unde se vor creea circa 300 de locuri de
muncă. Mai mult decât atât, aceştia au început deja campania de recrutare de
personal. De aceea şi urgenţa solicitantului.”
Dl. consilier Constantin Holban afirmă că nu este împotriva investiţiei.
“Dar să nu mai păţim cum am mai păţit cu piaţa engros, care am dat-o şi ştiţi ce
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s-a întâmplat. Sau cu terenul de 10.000 de m.p. la Episcopie pentru proiect, unde
„a rămas moartă”.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că acum doi ani a fost dat
terenul pentru Agenţia pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, iar ei
abia acum au finanţare.
Dl. consilier George-Alexandru Bălan declară că cei din grupul
consilierilor P.N.L. nu sunt deranjaţi să lucreze şi sâmbăta şi duminica în
interesul oraşului. “Eu pot să vă spun că sâmbătă am fost personal acolo”.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local și a
listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017 –
avizul comisiei 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.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Mircea Beloiu declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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