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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 20.03.2007, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 
 
 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 5050/19.03.2007; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu orele 
1600. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 14 consilieri, lipsind 
motivat dl. consilier Sorin Cazan, dl. consilier Alexandru Cocuţ, d-ra consilier Ligia 
Ionescu, dl. consilier Neculai Iftimie, dl. consilier Vasile Mocanu, dl. consilier Dan 
Zaharia 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. 

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

a) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Roman în Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Asociaţilor la 
Societatea Comercială “WWE - Roman SRL “ 

 

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

 

La punctul de pe ordinea de zi - desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Roman în Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea 
Comercială “WWE - Roman SRL “ – avizul comisiei de administraţie publică locală şi 
sport a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea propune să se voteze separat cei doi candidaţi. 
Dl. preşedinte Constantin Ghica întreabă dacă sunt propuneri pentru comisia de 

numărare a voturilor, întrucât votul va fi secret. 
Dl. consilier Gabriel Luncanu propune ca membri ai comisiei de numărare a 

voturilor pe d-na Lenuţa Nuşa Chiriac – preşedinte, pe dl. Laurenţiu Leoreanu şi pe dl. 
Constantin Traciuc. Propunerea este aprobată în unanimitate de voturi. 



  

Dl. viceprimar Neculai Stan prezintă câteva date personale referitoare la dl. Petru 
Bulai. 

În urma numărării voturilor au fost desemnaţi: 
- dl. Petru BULAI ca reprezentant al Consiliului Local Roman în Consiliul de 

Administraţie al Societăţii Comerciale “ WWE - ROMAN SRL“, cu 12 voturi 
„pentru”, 1 vot „împotrivă” şi 1 vot anulat. 

- dl. Mihail FLOREA ca reprezentant al Consiliului Local Roman în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a Societăţii Comerciale “ WWE - ROMAN SRL“, cu 12 voturi 
„pentru” şi 1 vot anulat. 

 
 

Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Constantin Ghica declară închise lucrările 
şedinţei. 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,         
         Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU     

       Ing. Constantin GHICA 


