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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 09.02.2007, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3748/07.02.2007;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu orele
1000.
La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri, lipsind
motivat dl. consilier Dan Arvtescu, dl. consilier Marius Popescu, d-ra consilier Ligia
Ionescu şi nemotivat dl. consilier Simion Stan.
În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat dl. consilier Constantin
Ghica care declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman şi urează
d-lui primar Dan Ioan Cărpuşor < La mulţi ani > şi tot ce îşi doreşte, cu ocazia zilei de
naştere.
În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum
urmează:
a) Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor venituri şi cheltuieli;
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Roman la
cofinanţarea proiectului - Depozit de deşeuri electrice;
Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
La punctul a) de pe ordinea de zi - suplimentarea unor venituri şi cheltuieli – avizul
comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
Nefiind intervenţii, urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre, a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul b) de pe ordinea de zi - aprobarea participării municipiului Roman la
cofinanţarea proiectului - Depozit de deşeuri electrice – avizul comisiei de buget
finanţe a fost favorabil.
Dl. preşedinte Constantin Ghica propune ca la art. 1 să se completeze cu locaţia,
suprafaţa şi situaţia juridică a terenului, respectiv, „str. Colectorului în suprafaţă de
5.800 m.p. aparţinând domeniului privat al municipiului Roman”.
1

Nefiind intervenţii, urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu
amendamentul d-lui preşedinte Constantin Ghica, a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dl. viceprimar Neculai Stan declară, referitor la o emisiune difuzată aseară pe un
post local de televiziune, că dl. consilier Sorin Cazan a făcut referire la investiţiile din
parc, respectiv un gard de 16 miliarde. „M-am sesizat pentru această chestiune întrucât
eu am susţinut foarte mult alocarea acestor sume, ca să facem acolo următoarele
lucruri: pavarea aleilor, iluminatul public şi repararea împrejmuirii parcului. Toate
aceste lucruri vor însuma probabil 16 miliarde. Eu nu ştiu să existe un gard de beton de
16 miliarde. Dincolo de investiţiile private, acestea sunt nişte lucruri necesare pentru
ca cetăţenii oraşului să poată să se ducă în parc.”
Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor afirmă că luni la ora 900 va fi o conferinţă de presă pe
această temă, întrucât s-au adus învinuiri grave Consiliului local şi executivului.
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Constantin Ghica declară închise lucrările
şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Constantin GHICA

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU

2

