MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: Secretarul Municipiului Roman
Nr. 10746 din 23.06.2017

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 23.06.2017, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată, de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 727 din
22.06.2017.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1200.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 18 consilieri locali. Lipseşte motivat dl. consilier Miluţă
Scutaru şi dl. consilier Dragoş-Viorel Moroşanu.
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.
Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local,
dl. Gheorghe Carnariu – Secretarul Municipiului Roman supune aprobării
proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, în persoana
d-lui consilier Ilie Boloca, pentru o perioada de 3 luni, respectiv lunile iunie,
iulie şi august 2017.
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi
“pentru” şi 3 abţineri (dl. G. A. Bălan, dl. B. C. Andrieş şi dl. Ş. G. Iacob);
Preşedinte de şedinţă este dl. Ilie Boloca care declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:
"Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în
Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora" – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de
proiect : "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă în
Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora" – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, a listei de investiții finanțate din bugetul de
dezvoltare și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de
dezvoltare pe anul 2017;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării
“BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2017” în perioada 28.07.2017 06.08.2017 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman pentru perioada
2017-2027 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de
director și director adjunct ale unităţilor de învăţământ din
Municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:
"Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul
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Roman prin amenajarea Parcului Jora" – avizul comisiei pentru bugetfinanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. Constantin Holban afirmă că nu are nimic împotriva acestui proiect,
nu este împotrivă dar vrea să atragă atenţia tuturor asupra colaborării cu
proiectantul, întrucât există mari probleme. “Există o unitate de implementare a
proiectelor foarte bună în Primăria Roman. Proiectantul nu catadicsește să vină
la fața locului. Am avut evaluarea acum, joi, 22 iunie. A promis că vine dar nu a
venit! Este un proiectant din marea metropolă Moinești. După acte adiționale,
proiectul a ajuns să coste mult mai mult. Cred că suma s-a dublat deja față de
proiectul inițial. Înțeleg care este situația dar nu mai poate continua. La fel și cu
Parcul Zăvoi; proiectantul nu a vrut să vină încoace și a făcut de la dânsul și a
prevăzut utilitățile în afara parcului ca să mai dăm o altă hotărâre de consiliul
local, să mai adăugăm 2,8 hectare. Trag un semnal de alarmă pentru că văd că la
Parcul Jora suma pentru proiectare este deja dublată”.
Dl. primar Lucian Ovidiu Micu precizează că informațiile nu sunt
complete “Vizita la fața locului a făcut-o evaluatorul de proiect. Proiectanții sunt
achiziționați, ca să spunem așa, pe platforma SEAP, prin licitație electronică și
noi punem toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul
achiziționat. După cum vedeți, nu este cum spuneți dumneavoastră pentru că
proiectul este pe ordinea de zi și poate fi aprobat fără probleme. La Parcul Zăvoi
a fost vorba de o problemă pur administrativă, nu a fost vorba de utilități ci de o
parcare care nu a fost inclusă în proiect și care era bugetată. Nu știu cât de
justificate sunt afirmațiile dumneavoastră și aș vrea să nu faceți afirmații la
persoane decât dacă aveți ceva exact și bine documentat”.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiect : "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi
condiţiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora –
avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil.
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 4) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local, a
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare
și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul
2017– avizul comisiei comisiei pentru buget-finanţe 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.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea organizării şi
desfăşurării “BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2017” în perioada
28.07.2017 - 06.08.2017 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil
cu menţiunea de a se îndrepta eroarea materială de la punctele 17 şi 18 din anexa
nr. 4, respectiv a se înlocui „G.S.M.” cu „G.M.” (gaz metan).
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 cu amendamentul comisiei
pentru buget-finanţe a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei cheltuieli
din bugetul local – 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 în
unanimitate de voturi.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Strategiei de dezvoltare
a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman pentru perioada
2017-2027 – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism
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 8) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante
de director și director adjunct ale unităţilor de învăţământ din Municipiul
Roman – 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 în
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Ilie Boloca declară închise
lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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