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Emitent: SECRETAR 
Nr. 103697 din 07.12.2006 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 07.12.2006, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3724/04.12.2006; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu orele 
1100. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 16 consilieri, lipsind 
motivat dl. consilier Dan Arvtescu, dl. consilier Eusebiu Lupu, dl. Marius Popescu, dl. 
consilier Simion Stan şi d-na consilier Elena Chiţimuş. 
 În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat dl. consilier Mihail Florea 
care declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman . 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea că 
mai există o expunere suplimentară la acest punct, după cum urmează: 
 

a) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
 

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

 

La punctul de pe ordinea de zi - rectificarea bugetului local – avizul comisiei de 
buget finanţe a fost favorabil atât pentru proiectul iniţial cât şi pentru partea 
suplimentară. 

Dl. consilier Vasile Mocanu declară că toate sumele de la „Venituri” au venit prin 
hotărâre de guvern, din T.V.A., pentru echilibrarea bugetului local. „La capitolul 
„Cheltuieli” repartizarea a fost făcută pe capitole, de către reprezentanţii Primăriei. La 
expunerea suplimentară este vorba tot de o suplimentare, o cheltuială de capital, făcută 
prin ordonanţă de urgenţă, pentru cele trei unităţi şcolare.” 

Dl. consilier Sorin Cazan întreabă, referitor la cap. 67 – recreere şi religie, la ce 
asociaţii şi fundaţii merg aceşti bani. „Consider că ar trebui ca suma să fie mai mică şi 
să meargă mai mulţi bani în domeniul asistenţei sociale.” 

Dl. consilier Petre Boştină afirmă că a constatat şi de această dată că Primăria nu se 
gândeşte şi la spitalul municipal. 

Dl. consilier Constantin Ghica declară că în sfârşit are a patra rectificare pozitivă a 
bugetului. „Constat că expunerea de motive aproape nu există.” 



 2  

Dl. director Mihai Plaii afirmă că, în aceste condiţii, ar trebui să facă o listă de 
investiţii. 

Dl. preşedinte Mihail Florea solicită explicaţii pentru fiecare capitol în parte. 
Dl. consilier Constantin Ghica întreabă dacă în urma acestei rectificări Primăria va 

intra în 2007 cu datorii. 
Dl. director Mihai Plaii precizează că această rectificare suplimentează nişte sume 

la bugetul existent şi dă explicaţii la fiecare capitol bugetar. 
Dl. consilier Sorin Cazan întreabă de ce s-a dat bani numai la cele trei licee. 
Dl. director Mihai Plaii declară că aşa s-a stabilit prin hotărâre de guvern. 
Dl. preşedinte Mihail Florea afirmă că s-au aprobat nişte bani şi pentru C.P.U. 

„Strada Anton Pann este plătită ? Sunt prevăzuţi bani pentru studiul de fezabilitate 
pentru parcări ?” 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că pentru str. Anton Pann nu s-a plătit nimic, 
întrucât face parte din hotărârea referitoare la împrumutul bancar. „Spitalul este al 
Ministerului Sănătaţii. Noi suntem proprietarii clădirilor şi conform unei hotărâri de 
guvern ele sunt date spitalului în administrare. Din bugetul local noi am dat anul ăsta 2 
miliarde şi ceva pentru C.P.U. Din acel împrumut vom mai da diferenţa de 2,5 
miliarde. Pe tot anul 2006 vom da 4,7 miliarde lei. Încercăm să dăm câte puţin la 
fiecare segment.” 

Nemaifiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, împreună cu 
expunerea suplimentară, a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. P. 
Boştină). 

 
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Mihail Florea declară închise lucrările 

şedinţei. 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,         
         Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU     

          Ing. Mihail FLOREA 


