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PROCES – VERBAL
Închei at ast zi, 28.06 .2007, la edi n a extraordi nar a Consiliul ui Local Roman;

00

ed in a a fost convocat p rin dispozi ia Primarulu i n r. 6714/22.06.2007;
ed in a se desf oar la sediu l Prim riei municipiu lui Ro man, începând cu ora

16 .

La apelul nomin al se constat i se înregistreaz prezen a a 13 cons ilieri, lips ind
mot ivat dl. consilier Alexand ru Cocu , d-n a consilier Lenu a Chiriac, d l. cons ilier Iosif
Mihoc, dl. consilier Vasile Mocanu, d l. consilier Dan A rv tescu, dl. consilier So rin
Cazan, d-na consilier Irina Ilie i d-na consilier Elena Chi imu .
În calitate de pre ed inte d e edin a fost desemnat dl. consilier Neculai Iftimie
care declar deschis edin a ext raordin ar a Consiliulu i Local.
În continu are se supune spre aprobare p roiectul ord inii de zi, cu propun erea de a
se suplimenta ord inea de zi cu punctul j) – „Pro iect de hot râre priv ind mod ificarea i
completarea H.C.L. nr. 67 din 6.07.2007 pent ru aprobarea transmiterii unor imob ilelor
cu destina ie de locuin e sociale aflate în prop rietatea public a mun icip iu lui Roman în
administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman” i punctu l k) – „Proiect de hot râre
privind co mpletarea H.C.L. n r. 89/ 28.09.2006, p riv ind ap robarea Caietulu i d e Sarcini
i Regu lamentulu i pent ru con cesionarea prin licita ie pub lic a Serviciului Pub lic de
Salubrit ate” , dup cum urmeaz :
a) Pro iect de hot râre privind aprob area concesion rii unor terenuri pent ru
construc ii;
b) Pro iect de hot râre p riv ind ap robarea efectu rii uno r sch imburi de terenuri;
c) Pro iect de hot râre p riv ind darea în admin istrare a unei suprafe e de teren;
d) Pro iect de hot râre p riv ind ap robarea unor tarife;
e) Pro iect de hot râre privind aprobarea demo l rii i scoaterii din inventar a
unui corp de cl d ire la Grup co lar Industrial Materiale de Construc ii;
f) Pro iect de hot râre privind mod ificarea H.C.L. n r. 52/26.06.2003, p riv ind
aprobarea func iilor pub lice, o rganig ramei, statului de func ii i num ru lui de

g)
h)
i)
j)

k)

personal pentru aparatu l p ropriu al Consiliulu i Local al muncip iulu i Roman
i serviciile publice subordon ate;
Pro iect de hot râre priv ind ap robarea listei de acces i a listei de repart izare a
locu in elo r pent ru t ineret destinate înch irierii;
Pro iect de hot râre p riv ind modificarea bugetu lui local pe anul 2007;
Pro iect de hot râre privind aprobarea efectu rii unei cheltuieli din bugetul
local;
Pro iect de hot râre privind mod ificarea i completarea H.C.L. nr. 67 d in
6.07.2007 pentru aprobarea transmiterii uno r imobilelor cu d estina ie de
locu in e sociale aflate în prop rietatea public a municipiului Roman în
administrarea S.C. A cvaserv S.R.L. Ro man;
Pro iect de hot râre privind completarea H.C.L. n r. 89/ 28.09.2006, p riv ind
aprobarea Caietului de Sarcin i i Regu lamentului p entru concesionarea p rin
licita ie public a Serviciului Pub lic de Salubritate.

Urmarea a supunerii la vot, proiectu l o rdinii de zi a fost aprobat în unanimit ate
de voturi.
Punctu l a) de pe o rdinea de zi – ap robarea con cesion rii unor t erenu ri pent ru
construc ii – a fost amân at întrucât nu se putut întrun i cvorumul de 2/ 3 necesar
aprob rii acestui pro iect de hot râre.
Punctu l b) de pe ord inea de zi – aprobarea efectu rii unor sch imburi de terenu ri – a
fost amânat înt rucât nu se putut întruni cvo rumu l de 2/ 3 necesar ap rob rii acestui
pro iect de hot râre.
Punctu l c) de pe ord inea de zi – darea în administrare a unei suprafe e de teren – a
fost amânat înt rucât nu se putut întruni cvo rumu l de 2/ 3 necesar ap rob rii acestui
pro iect de hot râre.
La punctu l d) de pe ord inea de zi – aprobarea unor tarife – av izu l co mis iei de buget
finan e a fost favorabil.
Dl. consilier Constantin Ghica înt reab care este pre ul actual i propune ca la art. 3
s fie p rev zut o dat cert – 1 iulie.
Dl. consilier Mih ail Flo rea declar c este de acord cu aceast cre tere.
„Combust ibilu l nu s-a scump it – cum este men ionat în expunerea de mot ive. Dac vor
cre te salariile sper s creasc i calitatea acestui serviciu.”
Urmarea a supunerii la vot, p ro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Punctu l e) de pe ord inea d e zi – aprobarea demo l rii i scoaterii din inventar a unui
corp de cl d ire la Grup co lar Industrial Materiale de Construc ii – a fost amânat
întru cât nu se putut întruni cvoru mu l de 2/3 necesar aprob rii acestui p roiect de
hot râre.
La punctul f) de pe ord in ea de zi – modificarea H.C.L. nr. 52/ 26.06.2003, priv ind
aprobarea func iilor pub lice, o rganigramei, statului d e func ii i num ru lu i de personal
pentru aparatul p ropriu al Consiliulu i Local al muncip iulu i Ro man i serv iciile publice
subordonate – av izu l co misiei de buget finan e a fost favorabil.

Urmarea a supunerii la vot, p ro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul g) de pe ord inea de zi – aprobarea listei de acces i a listei de repartizare
a locu in elor pentru t ineret destinate închirierii – av izu l comisiei d e administra ie
public local i spo rt a fost favo rab il.
Urmarea a supunerii la vot, p ro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul h ) de pe ordinea de zi – mod ificarea bugetului local pe anul 2007 –
avizul comisiei de buget finan e a fost favo rab il.
În urma d iscu iilo r, s-a propus amân area acestui pro iect , amânare ce a fost aprob at
în un animitate de voturi.
Dl. directo r Mihai Plaii declar c acest proiect con ine opera iuni financiare leg ate
de imp rumutu l de 4.000.000 eu ro, iar prin amânarea acestui proiect se creeaz mari
prejudicii bugetu lui local, prejudicii care nu-i sunt imputab ile.
La punctu l i) de pe ord inea de zi – ap robarea efectu rii unei cheltu ieli din bugetul
local – avizul co misiei de buget finan e a fost favorabil.
Avizul co misiei de cultur , s n tate, înv mânt i culte a fost favorabil.
Dl. consilier Marius Popescu propune ca aceste forma ii pent ru care se acord bani
din bugetu l local s cânte gratuit în locuri publice, pentru cet enii care-i p l tesc d in
impozite.
Urmarea a supunerii la vot, p ro iectul de hot râre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Punctu l j) de pe o rdin ea de zi – mod ificarea i completarea H.C.L. nr. 67 d in
6.07.2007 pentru aprobarea transmiterii unor imobilelor cu destina ie de lo cuin e
sociale aflate în p roprietatea public a mun icipiu lui Ro man în admin istrarea S.C.
Acvaserv S.R.L. Ro man – a fost amânat întrucât nu se putut întruni cvorumul de 2/3
necesar aprob rii acestui p roiect de hot râre.
La punctu l k) de pe ord inea de zi – comp letarea H.C.L. n r. 89/28.09.2006, p riv ind
aprobarea Caietu lui de Sarcin i i Regulamentu lui pent ru concesionarea prin licita ie
public a Serviciulu i Pub lic d e Salubritate – av izu l co misiei de ad min istra ie public
local i sport a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hot râre a fost aprobat cu 11 voturi
„pentru” i 2 ab ineri (d l. M. Flo rea i d l. C. Ghica).
Nemaifiind alte interven ii d-l pre edinte Necu lai Ift imie declar
lucr rile edin ei.

Pre edi nte de edi n ,
Consilier,
Ing . Neculai IFTIMIE

înch ise

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNAR IU

