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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 14.05.2007, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 �edin�a a fost convocat� prin dispozi�ia Primarului nr. 6000/09.05.2007; 
 �edin�a se desf��oar� la sediul Prim�riei municipiului Roman, începând cu ora 
1600. 
 La apelul nominal se constat� �i se înregistreaz� prezen�a a 14 (15 – dl. Dumitru 
Ouatu) consilieri, lipsind motivat dl. consilier Alexandru Cocu�, d-na Lenu�a Chiriac, 
dl. Iosif Mihoc, dl. Vasile Mocanu, dl. C. Traciuc, dl. Constantin Ghica �i nemotivat 
dl. consilier Simion Stan. 
 

 În calitate de pre�edinte de �edin�� a fost desemnat dl. consilier Neculai Iftimie 
care declar� deschis� �edin�a extraordinar� a Consiliului Local. 
 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu propunerea de a 
se suplimenta ordinea de zi cu punctul „Diverse” (la solicitarea d-lui consilier Mihail 
Florea), dup� cum urmeaz�: 
 

a) Proiect de hot�râre privind constarea încet�rii de drept a unui mandat de 
consilier; 

b) Proiect de hot�râre privind validarea unui mandat de consilier; 
c) Proiect de hot�râre privind modificarea art. 1, pct. 7 din H.C.L. nr. 

48/03.05.2007 privind aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din bugetul local; 
d) Diverse. 

 

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

 

La punctul a) de pe ordinea de zi – constarea încet�rii de drept a unui mandat de 
consilier – avizul comisiei de validare a fost favorabil. 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 13 voturi 
„pentru” �i o ab�inere (dl. P. Bo�tin�). 



  

La punctul b) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier – avizul 
comisiei de  validare a fost favorabil. 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

Dl. Dumitru Ouatu depune jur�mântul. 
Dl. pre�edinte Neculai Iftimie ureaz� în numele Consiliului local succes d-lui 

Dumitru Ouatu în activitatea de consilier. 
Dl. consilier Dumitru Ouatu declara c� va colabora cu to�i colegii pentru binele 

locuitorilor municipiului Roman. 
 

La punctul c) de pe ordinea de zi – modificarea art. 1, pct. 7 din H.C.L. nr. 
48/03.05.2007 privind aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din bugetul local – avizul 
comisiei de buget finan�e a fost favorabil, cu propunerea ca dl. consilier Marius 
Popescu �i dl. consilier Dan Arv�tescu s� fac� parte din delega�ia ce se va deplasa la 
Luneville. 

Dl. consilier Sorin Cazan întreab� care este suma necesar�. „Ar fi o mare gre�eal� 
din partea noastr� s� aprob�m o hot�râre f�r� s� �tim suma.” 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu declar� c� aceast� hot�râre a fost aprobat� în 
�edin�a trecut�. „Cheltuielile pentru aceast� hot�râre sunt prev�zute într-o hot�râre de 
guvern. Ele se refer� la cheltuielile de cazare, transport �i mas� potrivit unor baremuri 
�i limite maxime. Dac� se dep��esc aceste baremuri, fiecare persoan� din delega�ie va 
suporta suplimentar diferen�a de sum�.”  

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hot�râre cu propunere comisiei de buget 
finan�e a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” �i 3 ab�ineri (d-na E. Chi�imu�, dl. E. Lupu 
�i dl. S. Cazan). 
 

Diverse: 
 

Dl. consilier Mihail Florea declar�, având în vedere c� s�pt�mâna asta va avea loc 
un referendum, c� nu sunt panouri electorale. „�inând cont c� e c�ldur� afar�, 
recomand executivului s� ia m�suri ca s� se stropeasc� o dat� pe zi m�car str�zile 
importante din municipiu.” 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu afirm� c� locurile pentru afi�aj electoral sunt 
stabilite prin dispozi�ie a primarului, iar pân� în prezent nu a fost nici o solicitare în 
acest sens. 

Dl. consilier Marius Popescu declar� c� un cet��ean care locuie�te în blocul 2 
din pietonalul din �tefan cel Mare, reclam� faptul c� la spa�iul comercial de sub 
apartamentul s�u au început lucr�ri de extensie. „Persoana precizeaz� c� nu exist� 
acord notarial între el �i proprietarul spa�iului comercial. Îl rog pe domnul secretar s� 
verifice aceast� situa�ie. A doua problem� se refer� la întreruperile de ap�. Consider c� 
este imoral ca deconect�rile s� se fac� la sfâr�itul ultimei zile lucr�toare din 
s�pt�mân�, iar cet��eanul s� nu aib� posibilitatea s� se foloseasc� dou�-trei zile de 
serviciile publice. ” 

 

Nemaifiind alte interven�ii d-l pre�edinte Neculai Iftimie declar� închise 
lucr�rile �edin�ei. 

 

Pre�edinte de �edin��,                                                       Secretar,         
Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU             

Ing. Neculai IFTIMIE 


