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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 07.09.2018, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 795 din
03.09.2018.
Şedinţa se desfăşoară la sediul sediul Municipiului Roman, în sala
„Unirii”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 12 00.
La apelul nominal efectuat se constată şi se înregistrează prezenţa a 14
consilieri locali. Lipsesc motivat următorii consilieri dl. L. Achiriloaei, dl. M.
Beloiu, d-na I. Havrici Tomșa, dl. I. Boloca, dl. N.B. Curcudel, dl. D.V.
Moroșanu și dl. D.L. 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.
D-na viceprimar Ioana Roxana Iorga propune ca președinte de ședință pe
d-nul Constantin Ghica.
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Urmare a supunerii la vot, propunerea d-nei viceprimar Ioana Roxana
Iorga a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Dl. președinte Constantin Ghica 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
punctul 6 (proiect de hotărâre privind renunțarea la un drept de administrare).
Dl. președinte Constantin Ghica supune spre aprobare ordinea de zi,
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr.
78 din 16.07.2010 şi a anexei la H.C.L. nr. 35 din 26.02.2015 – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din
domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001
(anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință a unui
teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri
proprii ale subscrisei a investitiei „Amenajare acces din atrada Stefan
cel Mare, pentru obiectivul Retail Park Roman” – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat și a
listei de investiții a bugetului local pe anul 2018 – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind renunțarea la un drept de administrare –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – retras de
către inițiator;
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri din proprietatea
publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului
Neamț a unor terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cofinanţări pentru S.M.U.
Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării anexei la
H.C.L. nr. 78 din 16.07.2010 şi a anexei la H.C.L. nr. 35 din 26.02.2015 –
avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea 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.
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La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor bunuri
din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa
nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare – avizul comisiei pentru
urbanism și amenajarea 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 – darea în administrare a unui bun
imobil – avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn întreabă dacă atunci când vor începe
lucrările la corpul D, există săli la școala nr. 9 și pentru copiii din corpul B.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că proiectul a fost depus
pentru finanțare undeva în luna mai-iunie. „Așteptăm evaluarea. Până la
începerea efectivă a lucărilor, nu intră în discuție să începem reabilitarea în acest
an școlar.”
Dl. consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că, din câte își dă seama,
numărul de clase de la liceul nr. 3 nu prea crește.
D-na consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș afirmă că numărul de clase chiar a
crescut.
Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că numărul de clase de la liceu
a crescut. „Tocmai de aceea și această solicitare. În momentul în care vom intra
în reabilitare, vom căuta soluții pentru toată lumea.”
D-na consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș menționează că a fost o remisă o
adresă completă, argumentată cu cifre.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea transmiterii în
folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din
fonduri proprii ale subscrisei a investitiei „Amenajare acces din atrada
Stefan cel Mare, pentru obiectivul Retail Park Roman” – avizul comisiei
pentru urbanism și amenajarea 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 5) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local
consolidat și a listei de investiții a bugetului local pe anul 2018 – avizul
comisiei pentru buget-finanțe 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.
Punctul 6) de pe ordinea de zi – renunțarea la un drept de
administrare – retras de către inițiator.
La punctul 7) de pe ordinea de zi – transmiterea unor terenuri din
proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a
Județului Neamț a unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism și
amenajarea 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea unei cofinanţări
pentru S.M.U. 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.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Constantin Ghica declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin GHICA

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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