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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 31.05.2005, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 �edin�a a fost convocat� prin dispozi�ia Primarului nr. 1455/27.05.2005; 
 �edin�a se desf��oar� la sediul Prim�riei municipiului Roman, începând cu 
orele 1200. 
 La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constat� �i se 
înregistreaz� prezen�a a 16 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Vasile Mocanu,    
d-na  consilier Lenu�a Nu�a Chiriac,  d-na  consilier Elena Chi�imu�, d-ra consilier 
Ligia Ionescu �i dl. consilier Ioan Antoci, 
 

În calitate de pre�edinte de �edin�� a fost desemnat d-l consilier Constantin 
Traciuc care declar� deschis� �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman . 

 

 În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, acesta fiind 
aprobat în unanimitate de voturi, dup� cum urmeaz�: 
  

a) Proiect de hot�râre privind modificarea Hot�rârii Consiliului Local nr. 52 / 
26.06.2003, privind aprobarea func�iilor publice, organigramei, statului de 
func�ii �i num�rului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local 
al  municipiului Roman �i serviciile publice subordonate; 

 

La punctul de pe ordinea de zi -modificarea Hot�rârii Consiliului Local nr. 52 / 
26.06.2003, privind aprobarea func�iilor publice, organigramei, statului de func�ii �i 
num�rului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al  municipiului 
Roman �i serviciile publice subordonate - avizul comisiei de buget finan�e a fost 
favorabil. 

Dl. consilier Gabriel Luncanu precizeaz� care au fost ra�iunile promov�rii acestui 
proiect de hot�râre. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� este de acord în principiu �i solicit� s� se 
prezinte detalii cu privire la cum s-au derulat proiectele, �i care sunt eforturile 
financiare, atât cu salarizarea cât �i cu celelalte materiale.  

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� atunci când am lansat acest proiect 
unul din capitolele care adun� puncte a fost sustenabilitatea. „Vrând-nevrând suntem 
obliga�i s� facem acest lucru minim un an de zile. Noi am prev�zut ace�ti bani în 
buget ca �i salarii. Dac� nu aprob�m prelungirea pe un an de zile echipa de 
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implementare de la Bruxelles, care are reprezentant la Bucure�ti, ne poate imputa 
to�i banii.” 

Dl. consilier Marius Popescu întreab� dac� se �tia de acest proiect acum patru zile 
când a fost �edin�a ordinar�. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� atunci nu se �tia de acest proiect. 
Dl. consilier Sorin Cazan dore�te s� �tie dac� mai sunt fonduri pentru continuarea 

acestui proiect, pe care îl consider foarte bun. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or confirm� c� sunt bani pentru acest proiect. 
Dl. director Gabriel Ursu precizeaz� c� a fost obligat s� preia pe Serviciul Public 

de Asisten�� Social� acest personal, pentru c� aceste proiecte au fost de asisten�� 
social�, nu s-a modificat structura func�iilor publice întrucât ace�tia au fost prelua�i ca 
personal contractual. 

Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 

DIVERSE: 
 

D-ra Sorina Monac precizeaz� c� Centrul Municipal de Asisten�� Social� pentru 
B�trâni are sediul în str. Bogdan Drago�, nr. 3, este mobilat, are toate utilit��ile, are 
un dormitor pentru b�trânii g�si�i pe strad�, care pot fi caza�i 15 zile. „Proiectul a avut 
o gam� larg� de activit��i pe care Prim�rie nu le poate continua întrucât sunt necesare 
fonduri foarte mari. Au fost îngriji�i 87 de b�trâni.  S-a oferit �i mas�. A fost asigurat� 
asisten�� medical� gratuit� �i consiliere psihologic� �i social�”. 

Dl. consilier Sorin Cazan întreb� când poate fi v�zut acest centru. 
Dl. consilier Dan Arv�tescu dore�te s� �tie în ce situa�ie ne afl�m acum. 
D-ra Sorina Monac precizeaz� c� doar îngrijirea la domiciliu �i consilierea social�. 

„Cel�lalt proiect – Ad�post de urgen�� pentru Femei �i Copii victime ale violen�ei 
domestice – a fost în colaborare cu Femina 2000 �i a avut sediul în str. �tefan cel 
Mare, nr. 265”. 

Dl. consilier Marius Popescu întreab� câte femei au fost cazate la acest centru. 
D-ra Sorina Monac precizeaz� c� au fost 47 de femei, plus copii. 
 

Nemaifiind alte interven�ii d-l pre�edinte Constantin Traciuc declar� închise 
lucr�rile �edin�ei. 

 
 
 

 
 Pre�edinte de �edin��,                                                       Secretar, 
          Consilier,                                                   Jr. Gheorghe CARNARIU  

       Ing. Constantin TRACIUC 


