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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 28.06.2007, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 �edin�a a fost convocat�  prin dispozi�ia Primarului nr. 6714/22.06.2007; 
 �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 13 cons ilieri, lips ind 
motivat dl. consilier Alexandru Cocu�, d-na consilier Lenu�a Chiriac, d l. cons ilier Iosif 
Mihoc, dl. consilier Vasile Mocanu, d l. consilier Dan Arv�tescu, dl. consilier Sorin  
Cazan, d-na consilier Irina Ilie �i d-na consilier Elena Chi�imu�. 
 

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

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu propunerea de a 
se suplimenta ordinea de zi cu punctul j) – „Proiect de hot�râre priv ind modificarea �i 
completarea  H.C.L. nr. 67 din 6.07.2007 pentru aprobarea transmiterii unor imobilelor 
cu destina�ie de locuin�e sociale aflate în proprietatea public� a municipiului Roman în  
administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman” � i punctul k) – „Proiect de hot�râre 
privind completarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006, priv ind aprobarea Caietului de Sarcini 
�i Regulamentului pentru concesionarea prin  licita�ie public� a Serviciului Public de 
Salubritate” , dup� cum urmeaz� : 
 

a) Proiect de hot�râre privind aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru  
construc�ii; 

b) Proiect de hot�râre priv ind aprobarea efectu�rii unor schimburi de terenuri; 
c) Proiect de hot�râre priv ind darea în administrare a unei suprafe�e de teren; 
d) Proiect de hot�râre priv ind aprobarea unor tarife; 
e) Proiect de hot�râre privind aprobarea demol�rii �i scoaterii din inventar a 

unui corp de cl�dire la Grup �colar Industrial Materiale de Construc� ii; 
f) Proiect de hot�râre privind modificarea H.C.L. nr. 52/26.06.2003, priv ind 

aprobarea func� iilor publice, organigramei, statului de func�ii �i num�ru lui de 



  

personal pentru aparatul propriu  al Consiliulu i Local al  muncipiului Roman 
�i serviciile publice subordonate; 

g) Proiect de hot�râre priv ind aprobarea listei de acces �i a listei de repart izare a 
locuin�elor pentru t ineret destinate închirierii; 

h) Proiect de hot�râre priv ind modificarea bugetului local pe anul 2007; 
i) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unei cheltuieli din bugetul 

local; 
j) Proiect de hot�râre privind modificarea �i completarea  H.C.L. nr. 67 din  

6.07.2007 pentru  aprobarea transmiterii unor imobilelor cu destina� ie de 
locuin�e sociale aflate în proprietatea public� a municipiului Roman în  
administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman; 

k) Proiect de hot�râre privind completarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006, priv ind 
aprobarea Caietului de Sarcini �i Regulamentului pentru concesionarea prin  
licita�ie public� a Serviciului Public de Salubritate. 

 

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

 

Punctul a) de pe ordinea de zi – aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru  
construc�ii –  a fost amânat întrucât nu se putut întruni cvorumul de 2/3 necesar 
aprob�rii acestui proiect  de hot�râre. 
 

Punctul b) de pe ordinea de zi – aprobarea efectu�rii unor schimburi de terenuri – a 
fost amânat întrucât nu se putut întruni cvorumul de 2/3 necesar aprob�rii acestui 
proiect de hot�râre. 
 

Punctul c) de pe ordinea de zi – darea în administrare a unei suprafe�e de teren – a 
fost amânat întrucât nu se putut întruni cvorumul de 2/3 necesar aprob�rii acestui 
proiect de hot�râre. 
 

La punctul d) de pe ordinea de zi – aprobarea unor tarife – avizul comis iei de buget  
finan�e a fost favorabil.  

Dl. consilier Constantin Ghica întreab� care este pre�ul actual �i propune ca la art. 3 
s� fie prev�zut� o  dat� cert� –  1 iulie. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� este de acord cu aceast� cre�tere. 
„Combust ibilu l nu s-a scumpit – cum este men�ionat în expunerea de motive. Dac� vor 
cre�te salariile sper s� creasc�  �i calitatea acestui serviciu.” 

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

Punctul e) de pe ordinea de zi – aprobarea demol�rii �i scoaterii din inventar a unui 
corp de cl�dire la Grup �colar Industrial Materiale de Construc�ii –  a fost amânat  
întrucât nu se putut întruni cvorumul de 2/3 necesar aprob�rii acestui proiect de 
hot�râre. 
 

La punctul f) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 52/26.06.2003, priv ind 
aprobarea func� iilor publice, organigramei, statului de func�ii �i num�ru lui de personal 
pentru aparatul propriu al Consiliulu i Local al  muncipiului Roman �i serviciile publice 
subordonate – avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil.  



  

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

La punctul g) de pe ordinea de zi – aprobarea listei de acces �i a listei de repartizare 
a locuin�elor pentru t ineret destinate închirierii – avizul comisiei de administra�ie 
public�  local�  �i sport a fost favorabil.  

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

 

La punctul h) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 2007 –  
avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil.  

În urma discu�iilor, s-a propus amânarea acestui proiect , amânare ce a fost aprobat�  
în unanimitate de voturi. 

Dl. director Mihai Plaii declar� c� acest proiect con�ine opera� iuni financiare legate 
de imprumutul de 4.000.000 euro, iar prin amânarea acestui proiect se creeaz� mari 
prejudicii bugetului local, prejudicii care nu-i sunt imputabile. 

 

La punctul i) de pe ordinea de zi – aprobarea efectu�rii unei cheltu ieli din  bugetul 
local – avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Avizul comisiei de cultur� , s�n�tate, înv���mânt �i culte a fost favorabil. 
Dl. consilier Marius Popescu propune ca aceste forma�ii pentru care se acord� bani 

din bugetul local s� cânte gratuit în locuri publice, pentru cet��enii care-i p l�tesc d in  
impozite. 

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

 

Punctul j) de pe ordinea de zi – modificarea � i completarea  H.C.L. nr. 67 din  
6.07.2007 pentru aprobarea transmiterii unor imobilelor cu destina� ie de locuin�e 
sociale aflate în proprietatea public� a municipiului Roman în administrarea S.C. 
Acvaserv S.R.L. Roman – a fost amânat întrucât nu se putut întruni cvorumul de 2/3 
necesar aprob�rii acestui proiect de hot�râre. 

 

La punctul k) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006, priv ind 
aprobarea Caietu lui de Sarcini �i Regulamentului pentru concesionarea prin licita�ie 
public� a Serviciului Public de Salubritate – avizul comisiei de administra�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. Florea �i d l. C. Ghica). 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

Ing. Neculai  IFTIMIE 


