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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26.06.2006, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1760/20.06.2006;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu
orele 1600.
La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 16 consilieri,
lipsind motivat dl. consilier Sorin Cazan, dl. consilier Mihail Florea, dl. consilier
Eusebiu Lupu, dl. consilier Vasile Mocanu şi dl. consilier Dan Zaharia.
Dl. consilier Alexandru Cocuţ propune ca preşedinte de şedinţă pe dl. consilier
Constantin Ghica.
În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat în unanimitate de voturi dl.
consilier Constantin Ghica 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 trecerea bunurilor proprietate publică ale
Municipiului Roman, din administrarea S.C TERMLOC S.A. Roman, în
faliment, în administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman;
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea mutării secţiei PSIHIATRIE a Spitalului
municipal Roman.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
La punctul a) de pe ordinea de zi - trecerea bunurilor proprietate publică ale
Municipiului Roman, din administrarea S.C TERMLOC S.A. Roman, în faliment, în
administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman – avizul comisiei de urbanism a fost
favorabil.
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Dl. consilier Constantin Traciuc propune ca art. 3 să aibă următoare formă:
„Predarea – preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de inventariere,
în urma unui protocol încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la data întrării în
vigoare a prezentei hotărâri”. „Propun ca art. 4 să aibă următoarea formă: „S.C.
ACVASERV S.R.L. Roman se obligă să administreze bunurile cu maximum de
responsabilitate şi pricepere.
Dl. consilier Marius Popescu declară că în ultimii ani activitatea de termie a mers
spre ideea de încetare a ei. „Propun ca forma aprobată să fie cea propusă de dl. Ghica
mai puţin la art. 1 fără „sistem de alimentare energie termică cu terenurile aferente”.”
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că dl. Popescu poate că are dreptate. „Însă
sistemul de termie a fost foarte bine evidenţiat în evidenţele fostului Goscom. Ştim
exact inventarul sistemului de termie. Dl. viceprimar Stan poate confirma acest lucru.
Dacă doriţi puteţi scoate acest alineat. Marea problema va fi la fondul locativ.”
Dl. preşedinte Constantin Ghica declară că predarea – preluarea bunurilor se face
pe bază de protocol şi nu de inventar. „Inventarul s-a făcut şi este prevăzut în
hotărârea guvernului din 1999. Bineînţeles că la baza protocolului de predare –
primire vor sta listele de inventar.”
Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost
aprobat cu 14 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl. M. Popescu şi dl. P. Boştină,).
La punctul b) de pe ordinea de zi - aprobarea mutării secţiei PSIHIATRIE a
Spitalului municipal Roman – avizele comisiilor de urbanism şi cultură, sănătate,
învăţământ, culte au fost favorabile.
Nefiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat
cu 15 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. C. Traciuc).
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Constantin Ghica declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Constantin GHICA

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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