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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28.02.2018, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 140 din
22.02.2018.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1400.
La apelul nominal efectuat se constată şi se înregistrează prezenţa tuturor
celora 21 consilieri locali.
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.
Dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn declară deschisă şedinţa extraordinară
a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu declară că retrage de pe ordinea de zi
articolul 1 al punctului 5, respectiv alocarea din bugetul local a sumei de
133.000 lei pentru plata parțială a cheltuielilor cu utilitățile aferente anului 2018
pentru unitățile de cult din municipiul Roman. „Procedez în acest fel atât
datorită bugetului foarte strâns, cât și condițiilor meteo neprevăzute din ultima
perioadă, care au generat costuri suplimentare și dezechilibre la nivelul
bugetului local. Am preferat să retrag astăzi de pe ordinea de zi acest articol 1,
urmând ca, așa cum spunea domnul consilier Holban, când vor veni banii de la
Guvern, sumele pe care noi le-am pierdut prin acea reducere a impozitului, să
revenim cu un proiect similar și nu neapărat pentru plata utilităților pentru că nu
va mai fi cazul, ci punctual pentru plata anumitor cheltuieli pe care aceste
lăcașuri de cult le vor avea.”
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Dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn supune spre aprobare ordinea de zi, cu
următoarele modificări:
- se retrage articolul 1 de la punctul 5 – Proiect de hotărâre privind
aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local;
- se introduce punctul 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Contractului de dare în administrare a Serviciului de Iluminat
Public în municipiul Roman;
- se introduce punctul 10 – Raportul de activitate pe anul 2017 al dlui Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri
proprietate publică a Municipiului Roman - iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind
aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
fără personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 267/2017 privind
aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii
şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman (retras articolul 1 de către inițiator);
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor
Bazar, Obor – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al
serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe
anul 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de dare în
administrare a Serviciului de Iluminat Public în municipiul
Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
10. Raportul de activitate pe anul 2017 al d-lui Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman.
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aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
La punctul 1) de pe ordinea de zi - instituirea dreptului de uz şi
servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri
proprietate publică a Municipiului Roman – avizul comisiei pentru urbanism
și 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 alipirii unor terenuri –
avizul comisiei pentru urbanism și 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 - modificarea H.C.L. nr. 268/2017
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii
pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără
personalitate juridică – 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 4) de pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 267/2017
privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi
de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – 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 5) de pe ordinea de zi - aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local (fără articolul 1) – 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.
Dl. consilier Eugen Pătrașcu dorește să stie dacă s-ar poate suplimenta
suma alocată la CAR Pensionari cu 1.000 lei. „Evenimentul se desfășoară pe
durata a 3 zile. Sunt în jur de 120 de persoane în fiecare zi. Măcar să fie câte
1.000 lei pentru fiecare zi.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că este de acord cu cele expuse,
doar că și-ar dori ca și cuvânt de ordine, prudență în cheltuirea banilor. „Mai
mult decât atât, știți foarte bine că dorim să venim și la alte evenimente în
sprijinul celor două structuri. Recomandarea mea ar fi să rămânem prudenți și să
nu încercăm să alocăm de la începutul anului toate aceste sume de bani, ci să le
rezervăm și pentru celelalte evenimente care vor fi organizate de către cele două
structuri.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
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La punctul 6) de pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 253/2016
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de
Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor –
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 7) de pe ordinea de zi - aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor
publice de interes local fără personalitate juridică – avizul comisiei pentru
administrație publică locală, sport și 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 - rectificarea bugetului local
consolidat pe anul 2018 – 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 9) de pe ordinea de zi - aprobarea Contractului de dare în
administrare a Serviciului de Iluminat Public în municipiul Roman – avizul
comisiei pentru administrație publică locală, sport și 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 10) de pe ordinea de zi dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman prezintă raportul de activitate pe anul 2017;
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Radu-Cătălin Curpăn declară
închise lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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