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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat astăzi, 02.06.2006, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1591/30.05.2006; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu 
orele 1200. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 15 consilieri, 
lipsind motivat d-na consilier Magda Grosu, dl. consilier Sorin Cazan, dl. consilier 
Dan Arvătescu, dl. consilier Dan Zaharia, dl. consilier Gabriel Luncanu şi dl. 
consilier Constantin Ghica. 
 Dl. consilier Marius Popescu propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier 
Vasile Mocanu. 
 În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat în unanimitate de voturi dl. 
consilier Vasile Mocanu care declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Roman . 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum 
urmează: 
  

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat; 
 

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

 
La punctul de pe ordinea de zi - aprobarea unui Acord de Parteneriat – avizul 

comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 
Dl. preşedinte Vasile Mocanu prezintă acordul de parteneriat prevăzut în anexa la 

proiectul de hotărâre. 
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor precizează că nominalizarea acestor şcoli s-a făcut 

prin Hotărârea de Guvern nr. 1227/2005, iar suma alocată judeţului Neamţ este de 
750.000 euro. „La ora actuală nu ştim dacă, Consiliul local Roman va cofinanţa acest 
proiect. De aceea am introdus articolul 2. Când vom avea proiectele de fezabilitate şi 
vor şti exact sumele pentru fiecare şcoală în parte, este posibil, ca cei de la Consiliul 
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judeţean, să spună că noi, ca parteneri, să alocăm o sumă de bani. Acest acord va fi 
trimis astăzi la Piatra Neamţ.” 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 

 
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Vasile Mocanu declară închise lucrările 

şedinţei. 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar, 
          Consilier,                                              Jurist Gheorghe CARNARIU  

         Ec. Vasile MOCANU 


