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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 06.07.2018, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată, de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 616 din
04.07.2018.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala ”Unirii”,
Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1100.
La apelul nominal efectuat se constată şi se înregistrează prezenţa a 19
consilieri locali. Lipsește motivat d-nul consilier Ilie Boloca și d-nul consilier
Dragoș-Viorel Moroșanu.
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.
Dl. preşedinte Constantin Ghica declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
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Dl. preşedinte Constantin Ghica supune spre aprobare ordinea de zi,
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
comodat – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri – iniţiator LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
"Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului",
jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului
Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului şi a
cheltuielilor legate de proiect:”Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general
obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din
Municipiul Roman"– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul
Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru finantarea din bugetul local a obiectivului de investitii:
”Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”,
jud. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului
Roman;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a listei de
investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe
anul 2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului
Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui contract
de comodat – 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 – modificarea unor hotărâri – avizul
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățămât și 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea Studiului de fezabilitate
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
"Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului", jud.
Neamț – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
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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 – aprobarea documentaţiei tehnico economice, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor
legate de proiect: ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu - Corpul D al
"Colegiului Naţional Roman - Vodă" din Municipiul Roman" – avizul
comisiei pentru buget-finanțe 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 indicatorilor tehnicoeconomici pentru finantarea din bugetul local a obiectivului de investitii:
”Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”, jud.
Neamț – avizul comisiei pentru buget-finanțe 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 6) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local, a listei
de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe
anul 2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil, cu umătorul
amendamentul:
- în anexa nr. 1, la partea de cheltuieli, în rândul 2 se va înlocui
„art. 71.03 Reparații capitale” cu „71.01.03 Dotări”.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament.
Dl. consilier Constantin Holban propune să se voteze pe anexe, întrucât în
anexa nr. 3 la punctul 27 avem darea unei sume de bani pentru cinematograf.
„Acesta este singurul proiect pe care grupul P.S.D. nu l-a votat.”
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că proiectul la care domnul
consilier Constantin Holban face referire privea depunerea unui proiect cu
finanțare europeană pe reabilitare termică a clădirilor. ”Contribuția din partea
primăriei municipiului Roman era foarte mare. Am înțeles că acolo a fost
nemulțumirea dumneavoastră. Ceea ce vreau să vă spun acum este faptul că noi
acum refacem documentația și studiul de fezabilitate pentru depunerea
documentației de finanțăre pe axa 13, unde contribuția va fi doar de 2%. Acel
proiect a fost respins, iar acum îl actualizăm. Nu privește doar cinematograful, ci
și zona adiacentă”.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă se renunță la terenul
sintetic de la școala din cartierul Nicolae Bălcescu.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu menționează că nu se renunță la terenul
sintetic. ”Noi l-am prins ca și obiectiv de investiții pentru acest an, însă în
același timp vom depune și un proiect cu finanțare europeană. Am luat doar
decizia amânării acestui proiect pentru anul viitor, pentru că dacă reușim să
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obținem finanțare europeană, ar fie păcat să cheltuim din banii de la bugetul
local.”
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că expunerea de motive ar fi
trebuit să fie mai explicită.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu afirmă că va vorbi ca expunerile să fie
mai explicite. ”La Școala nr. 6 din Bălcescu pe lângă terenul sintetic și
reabilitarea clădirii vom veni și cu documentațiile. Tocmai de aceea probabil
nici nu am pus. Vom veni și cu o documentație, cred pe la începutul lunii august,
tot pe axa 13 care privește reabilitarea școlii, grădiniței, terenul sintetic plus
dărâmarea sălii de sport vechi și construirea unei săli noi și în același timp,
reabilitarea infrastructurii rutiere din cartier”.
Dl. consilier Constantin Holban declară că își retrage propunerea.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Ghica declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin GHICA

Contrasemnează
Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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