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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat ast�zi, 02.12.2005, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 

 �edin�a a fost convocat� prin dispozi�ia Primarului nr. 3497/25.11.2005; 
 �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 17 consilieri, 
lipsind motivat d-na consilier Magda Grosu, dl. consilier Mihail Florea, dl. consilier 
Sorin Cazan �i dl. Petre Bo�tin�. 
 Dl. consilier Vasile Mocanu propune ca pre�edinte de �edin�� pe dl. consilier 
Dan Gabriel Arv�tescu. 
 În calitate de pre�edinte de �edin�� a fost desemnat în unanimitate de voturi dl 
consilier Dan Gabriel Arv�tescu 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 rectificarea bugetului local pe anul 2005; 
b) Proiect de hot�râre privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local; 

 

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

La primul punctul de pe ordinea de zi - rectificarea bugetului local pe anul 2005  – 
avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. director Mihai Plaii declar� c� s�pt�mâna asta a venit o adres� de la Consiliul 
Jude�ean prin care s-a comunicat ni�te sume ce trebuie prinse în buget ca urmare a 
rectific�rii bugetare. „Sunt repartizate ni�te sume pentru echilibrarea bugetului local, 
sume pentru T.V.A. pentru protec�ia persoanelor cu handicap, a copiilor �i sume 
pentru T.V.A. pentru institu�iile de înv���mânt. Aceste sume sunt venite „cu 
dedica�ie” pentru înv���mânt, numai pentru cheltuieli de personal, apoi pentru cap. 60 
- Asisten�� social�. Celelalte dou� sume sunt repartizate pe capitole de cheltuieli. Cea 
mai mare sum� este pentru înv���mânt la cheltuieli materiale, pentru a achita la 
sfâr�itul anului acele facturi cu utilit��ile �i a intra în 2006 cu o datorie cât mai mic�. 
Celelalte cheltuieli sunt repartizate pentru cap. 51-  la cheltuieli cu repara�ii, materiale 
�i servicii curente. În cursul anului 2005 a fost nevoie s� se fac� cheltuieli de 
preg�tire profesional� mai mari, pentru c� începând cu 2006 se introduce noul sistem 
contabil cu contabilitatea comercial� �i o parte din personalul de la contabilitate a fost 
s� se specializeze pe noua contabilitate. La cap. 59 am prins ni�te cheltuieli pentru 
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deschiderea Or��elului Copiilor, precum �i alte cheltuieli cu ac�iuni, concursuri, 
turnee. La Asisten�a Social� am prins ni�te cheltuieli materiale pentru c� în cursul 
anului 2005 am preluat dou� unit��i de program. La cap. 63 avem ni�te cheltuieli cu 
repara�ii la �coli, în special instala�ii sanitare. În partea a III-a sunt regulariz�ri la 
Asisten�� social�. La 63 – 64 este o regularizare între salarii. ” 

Dl. consilier Dan Zaharia întreab� dac� cheltuielile de personal cu înv���mântul 
sunt numai pentru luna noiembrie sau �i pentru luna decembrie. 

Dl. director Mihai Plaii precizeaz� c� sunt numai pentru luna noiembrie. 
Dl. consilier Marius Popescu întreab� dac� la modernizare Pia�� sunt numai 50 

milioane lei.  
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� proiectul pentru Pia�� cuprinde dou� 

etape. „Prima etap� �ine de funda�ii �i construirea fermelor. Aceast� etap� s-a terminat 
�i când s-a f�cut reevaluarea au mai fost nevoie de 50 milioane pentru acest proiect. 
Anul viitor vom face a doua etap�, va fi o alt� licita�ie, etc. O alt� problem� - este o 
situa�ie atipic� – ap�rut� la Asocia�ia de Proprietari 4RM mai precis la blocul nr. 3 de 
pe str. Nicolae Titulescu. La acest bloc, ca la toate blocurile din Roman nu s-au 
acordat subven�ii pentru înc�lzire în 2001-2002, subven�ii pe care guvernul de la acea 
dat� a obligat prim�riile s� le acorde. Din aceast� cauz� suntem în litigiu cu Termloc. 
Acest bloc cu un risc seismic ridicat este sub inciden�a unei legi speciale care a 
interzis proprietarilor s� fac� orice investi�ie în acel bloc. Majoritatea din proprietari 
sunt pensionari. Nu au putut s�-�i monteze centrale individuale de apartament pentru 
c� nu le d� voie legea. Diferen�a de 57 milioane lei pe care trebuia s� o d�m noi a 
f�cut ca Termloc-ul s� întrerup� furnizarea agentului termic. Propun s� aloc�m 57 
milioane  pentru c� nu putem s� l�s�m ace�ti b�trâni f�r� c�ldur� în aceast� iarn�.” 

Dl. consilier Constantin Ghica afirm� c� ar trebui f�cut un proiect de hot�râre. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� se poate introduce un articol nou în 

aceast� hot�râre.  
Nemaifiind interven�ii, urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre cu 

amendamentul d-lui primar – 5.700 lei RON (57 milioane lei) – subven�ii diferen�e 
pre� a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul b) pe ordinea de zi - efectuarea unor cheltuieli din bugetul local  - 
avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Nefiind 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 Dan Gabriel Arv�tescu declar� închise 
lucr�rile �edin�ei. 

 
 

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

    Dr. Dan Gabriel ARV�TESCU 


