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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat astăzi, 17.04.2007, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 
 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 5484/12.04.2007; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora 
1600. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 19 consilieri, lipsind 
motivat dl. consilier Alexandru Cocuţ şi nemotivat dl. consilier Simion Stan. 
 
 În calitate de preşedinte de şedinţă a fost desemnat dl. consilier Neculai Iftimie 
care declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local, „Adresez celor 
prezenţi multă sănătate, multe bucurii şi succese în activităţile pe care le desfăşoară. 
Hristos a Înviat” 
 

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

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în 
valoare de 14.000.000 lei (echivalent 4.000.000 euro) de contract; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în administrarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unui teren; 

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

de voturi. 
 

La punctul a) de pe ordinea de zi – aprobarea contractării unui împrumut intern în 
valoare de 14.000.000 lei (echivalent 4.000.000 euro) de contract – avizul comisiei de 
buget finanţe a fost favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan Cărpuşor declară că pe fond această problemă a fost rezolvată 
anul trecut. „Împrumutul s-a aprobat în Consiliul local. Pe baza acelei hotărâri s-au 
demarat toate acţiunile premergătoare obţinerii împrumutului. A durat foarte mult şi    
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s-a aprobat acest împrumut. Între timp, în 2007, a apărut o hotărâre de guvern care 
prevede forma pe care trebuie să o aibă o astfel de hotărâre. Noi acum reformulăm 
aprobarea pe care am dat-o.” 

Dl. consilier Sorin Cazan întreabă pe ce perioadă este aprobat împrumutul, care este 
termenul de rambursare şi care este dobânda. 

Dl. director Mihai Plaii precizează că împrumutul este aprobat pe 12 ani, cu 
perioadă de graţie de 2 ani şi rambursare în 10 ani. „Dobânda este licitată şi este de 
6,01%.” 

Dl. consilier Vasile Mocanu afirmă că finanţări sub 6% nu există pe piaţă. 
„România a contractat cu Banca Europeană de Investiţii 10 milioane de euro pentru 
administraţiile publice. Primăria beneficiază şi de un bonus de 90 de mii de euro care 
va fi folosit în scopul pentru care a fost contractat împrumutul.” 

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

 
La punctul b) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii în administrarea Agenţiei de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unui teren – avizul comisiei de urbanism a fost 
favorabil. 

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

Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Neculai Iftimie declară închise lucrările 
şedinţei. 

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,         
         Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU     

         Prof. Neculai IFTIMIE 


