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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat ast�zi, 18.07.2005, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 

 �edin�a a fost convocat� prin dispozi�ia Primarului nr. 2215/14.07.2005; 
 �edin�a se desf��oar� la sediul Prim�riei municipiului Roman, începând cu 
orele 1100. 
 La apelul nominal se constat� �i se înregistreaz� prezen�a a 18 consilieri, 
lipsind motivat dl. consilier Mihail Florea, d-ra consilier Ligia Ionescu �i dl. consilier 
Ioan Antoci. 
 

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

 

 În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, dup� cum 
urmeaz�: 
  

a) Proiect de hot�râre privind aprobarea  transmiterii în administrare, cu titlu 
gratuit c�tre Serviciul de Ambulan�� Jude�ean Neam� a unui imobil din 
municipiul Roman ; 

 

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

 

La punctul de pe ordinea de zi - aprobarea  transmiterii în administrare, cu titlu 
gratuit c�tre Serviciul de Ambulan�� Jude�ean Neam� a unui imobil din municipiul 
Roman - avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu precizeaz� c� C1 este fosta sp�l�torie a Spitalului 
Vechi, dezafectat�, �i unde, de mai bine de un an de zile este instalat Serviciul de 
Ambulan��. „S-a f�cut acolo cur��enie, au pus calculatoare, s-a ref�cut instala�ia 
electric�. În cl�direa C2 sunt garajele serviciului de ambulan��. Ei acum au nevoie de 
aprobarea Consiliului Local pentru ob�inerea autoriza�iei de func�ionare ce le este 
necesar� în vederea semn�rii contractului cu Casa de Asigur�ri Neam�”. 

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

 

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

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

           Ec. Vasile MOCANU 


