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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 25.07.2017, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată, de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 821 din
24.07.2017.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1200.
La apelul nominal efectuat se constată şi se înregistrează prezenţa a 12
consilieri locali. Lipseşte motivat dl. consilier Miluţă Scutaru, d-na consilier
Ioana Roxana Iorga, dl. consilier Petru Farcaşi, dl. consilier Constantin Holban,
dl. consilier Eugen Patraşcu, d-na consilier Dana Lăcrămioara Păiuş, d-na
consilier Daniela Gabriela Suman şi dl. consilier Daniel Laurenţiu Vasiliu.
Se 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. Ilie Boloca 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 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice
(FAZA DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creşterea
eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din municipiul Roman";
Componenta 8 - bloc 33, strada Anton Pann – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – de aprobare a documentaţiei
tehnico-economice (FAZA DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a
proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului:
"Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din municipiul
Roman"; Componenta 8 - bloc 33, strada Anton Pann – 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.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Ilie Boloca declară închise
lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Page 2 of 2

