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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 07.07.2005, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 �edin�a a fost convocat� prin dispozi�ia Primarului nr. 1785/05.07.2005; 
 �edin�a se desf��oar� la sediul Prim�riei municipiului Roman, începând cu 
orele 1100. 
 La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constat� �i se 
înregistreaz� prezen�a a 16 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Vasile Mocanu,    
dl.  consilier Simion Stan,  dl. consilier Traian Dimitriu, d-ra consilier Ligia Ionescu 
�i dl. consilier Iosif Mihoc. 
 

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

 

 În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu men�iunea de a 
se suplimenta ordinea de zi cu înc� dou� puncte, respectiv, b) – „Proiect de hot�râre 
privind efectuarea unor cheltuieli în cadrul proiectului „�I NOI DORIM S� 
ÎNV���M” �i punctul „Diverse”, dup� cum urmeaz�: 
  

a) Proiect de hot�râre privind modificarea Hot�rârii Consiliului Local nr. 19 / 
26.02.2004, privind numirea a doi reprezentan�i în Consiliul de 
Administra�ie al Spitalului Municipal Roman; 

b) Proiect de hot�râre privind efectuarea unor cheltuieli în cadrul proiectului 
„�I NOI DORIM S� ÎNV���M”; 

c) Diverse. 
 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

La primul punct de pe ordinea de zi - modificarea Hot�rârii Consiliului Local nr. 
19 / 26.02.2004, privind numirea a doi reprezentan�i - avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� a studiat legisla�ia pentru a vedea dac� dl. 
Arv�tescu în calitate de consilier nu este incompatibil pentru func�ia de membru în 
Consiliul de Administra�ie. „Comisia juridic� nu a g�sit nici un motiv de 
incompatibilitate, drept pentru care, în unanimitate a avizat favorabil acest proiect”. 
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Dl. consilier Sorin Cazan propune ca din Consiliul de Administra�ie al 
Spitalului s� fac� parte – ca observator din partea Societ��ii Civile – d-na comisar 
Trifan Gabriela, care este �i angajat� a Spitalului Roman. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� legea prevede expres care este 
componen�a Consiliului de Administra�ie. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu declar� c� Legea Spitalelor stipuleaz� c� la �edin�ele 
Consiliului de administra�ie particip� f�r� drept de vot câte un reprezentant al 
organiza�iilor sindicale �i patronale semnatare ale contractului colectiv de munc� la 
nivel de ramur� sanitar�. 

Dl. consilier Constantin Ghica propune ca din Consiliul de Administra�ie a 
Spitalului Municipal Roman s� fac� parte d-na Sava Manuela Cristina – specialist în 
finan�e publice �i dl. �ubucanu Ionel. 

Dl. consilier Constan�in Traciuc dore�te s� �tie dac� se va vota deschis sau prin 
vot secret. 

Dl. consilier Constantin Ghica consider� c� acest proiect trebuie aprobat prin vot 
secret întrucât este o hot�râre cu caracter individual referitoare la persoane - Legea 
215 la art. 46 alin.4. 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizeaz� c� dvs. hot�râ�i dac� se voteaz� deschis 
sau secret, îns� dl. consilier Dan Arv�tescu nu va participa la vot. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu declar� c� va respecta hot�rârea consiliului local. „Eu 
am oferit d-lui director tot sprijinul meu. Colaborarea este deschis�.” 

Dl. consilier Sorin Cazan dore�te s� �tie dac� dl. Bo�tin� este de acord ca dl. 
Arv�tescu s� fac� parte din Consiliul de Administra�ie �i dac� crede c� poate lucra cu 
acesta. 

Dl. consilier Petre Bo�tin� afirm� c� întâmplarea a f�cut ca s� preia destinele 
acestei unit��i. ”Greut��i au fost întotdeauna. Sunt con�tient c� dl. Arv�tescu are 
foarte mult� experien��. Am în dumnealui un partener de colaborare. În acest spital 
dumnealui este �ef de sec�ie. To�i �efii de sec�ie vor fi partenerii mei în binele 
spitalului. Prioritatea mea este ca beneficiarul actului medical s� �tie c� este respectat. 
El este clientul �i st�pânul meu. Eu sunt contrariat de acest comportament paradoxal. 
Dac� dl. Arv�tescu �i-a depus demisia din func�ia de director înseamn� c� dumnealui 
nu a mai vrut s� mearg� mai departe. Dac� nu a vrut ca manager cum poate s� mearg� 
într-un organ colectiv de conducere.  

Dl. consilier Dan Arv�tescu precizeaz� c� în conformitate cu Legea Spitalelor sunt 
mai multe organe de conducere �i fiecare din ele are o anumit� fi�� a postului. 
„Atribu�iile pe care le are directorul general sunt net deosebite de atribu�iile pe care le 
are consiliul de administra�ie. Cum nu au acelea�i atribu�ii, în momentul în care 
renun�i la un anumit spectru de atribu�ii, nu înseamn� c� renun�i la orice spectru de 
atribu�ii. Dac� e�ti în consiliul de administra�ie nu faci acela�i lucru ca director 
general, �i invers. Dac� transl�m cele afirmate de dl. Bo�tin� ar însemna c� nu a� mai 
putea face parte nici din consiliul profesional (format din to�i �efii de sec�ie), care este 
un organ de conducere al spitalului.” 

Dl. consilier Constantin Traciuc propune s� se treac� la vot. 
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Dl. consilier Constantin Ghica întreab� dac� dl. Arv�tescu care este medic 
chirurg, este membru în A.G.A. la Acvaserv mai are timp �i pentru a fi membru în 
consiliul de administra�ie la spital. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu solicit� s� nu se pun� la îndoial� capacitatea sa pentru 
c� nu este cazul. 

Dl. pre�edinte Marius Popescu supune la vot modalitatea de votare, respectiv 
deschis sau secret. 

Urmare a supunerii la vot, s-a aprobat cu 9 voturi „pentru” �i 7 ab�ineri ca acest 
proiect s� fie votat prin vot secret.  

Se supune la vot propunerea de a fi dou� buletine de vot (un buletin de vot cu 
speciali�ti în finan�e publice - dl. Vasile Popovici �i d-na Sava Manuela, iar cel�lalt 
buletin de vot – dl. Dan Arv�tescu �i dl. �ubucanu Ionel), propunere ce este aprobat� 
în unanimitate de voturi. 

Se supune la vot propunerea ca d-ra Lucia Crainicu �i d-ra Sorina Monac s� fac� 
parte din comisia de num�rare a voturilor, propunere ce este aprobat� în unanimitate 
de voturi. 

In urma num�r�rii voturilor din primul set de buletine a fost aprobat ca 
reprezentant în Consiliul de administra�ie al Spitalului Municipal Roman dl. Vasile 
Popovici, cu 9 voturi „pentru” �i 7 „împotriv�”. 

In urma num�r�rii voturilor din al doilea set de buletine a fost aprobat ca 
reprezentant în Consiliul de administra�ie al Spitalului Municipal Roman dl. Dan 
Arv�tescu cu 9 voturi „pentru” �i 6 „împotriv�” (dl. Dan Arv�tescu nu a participat la 
vot). 

 

La punctul b) de pe ordinea de zi - efectuarea unor cheltuieli în cadrul proiectului 
„�I NOI DORIM S� ÎNV���M” -  avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil.  

Dl. consilier Mihail Florea solicit� câteva detalii despre acest proiect. 
D-ra Sorina Monac precizeaz� ca acest proiect este ini�iat de Inspectoratul �colar 

al jude�ului Neam� în parteneriat cu Prim�riile din jude� �i este adresat rromilor.  
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� atunci când s-a f�cut proiectul de la 

început s-a stabilit c� Romanul va trebui s� dea 13.500 euro pentru �coala nr. 2 �i 
�coala nr. 7. „Noi am prins ace�ti bani în buget de la început.” 

Dl. consilier Constantin Traciuc dore�te s� �tie în ce se va concretiza acest proiect. 
D-ra Sorina Monac afirm� c� vor fi cursuri de diverse specialit��i. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� trebuie s� recunoa�tem cu to�ii c� aceast� 

etnie are probleme majore de integrare social�. „Comunitatea european� aloc� 
fonduri mari României cu scopul de a-i �ine pe rromi acas� �i de a-i educa”. 

Dl. consilier Mihail Florea prezint� unele date din proiect �i solicit� ca la sfâr�itul 
proiectului s� se prezinte o informare cu modul cum s-au cheltuit cei 13.500 euro. 

Dl. pre�edinte Marius Popescu precizeaz� c� banii pe care îi d� Uniunea 
European� sunt foarte atent monitoriza�i. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� acest proiect este câ�tigat de 
Inspectoratul �colar Jude�ean, iar ace�tia sunt controla�i de Uniunea European�, de 
Ministerul Integr�rii Europene, etc. 
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D-ra Sorina Monac precizeaz� ca fiind un proiect de peste 100 mii euro se face 
audit extern. 

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

 

DIVERSE: 
 

Dl. consilier Constantin Ghica declar� c� scrisoarea deschis� adresat� Consiliului 
Local are data de înregistrare 22.06.2005. „ Potrivit legii în 30 de zile trebuie r�spuns. 
Urm�toarea �edin�� va fi dup� data de 22 iulie. Doresc s� �tiu ce punct de vedere au 
colegii din A.G.A. Acvaserv, ce au f�cut.” 

 

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

 
 
 

 
 Pre�edinte de �edin��,                                                       Secretar, 
          Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU  

        Ing. Marius POPESCU 


