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Emitent: SECRETAR 
Nr. 11544 din 10.07.2007 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat ast�zi, 10.07.2007, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 �edin�a a fost convocat�  prin dispozi�ia Primarului nr. 6939/06.07.2007; 
 �edin�a se desf��oar� la sediul Prim�riei municipiului Roman, începând cu ora 
1500. 
 La apelul nominal se constat� �i se înregistreaz� prezen�a a 16 cons ilieri, lips ind 
motivat d l. cons ilier Alexandru Cocu�, d l. consilier Iosif Mihoc, dl. consilier Sorin  
Cazan, d-na consilier Irina Ilie �i dl. consilier Dan Zaharia. 
 

 Pre�edinte de �edin�� este d l. consilier Neculai Ift imie care declar� deschis�  
�edin�a extraordinar� a Consiliulu i Local. 
 

În cont inuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, dup�  cum 
urmeaz�: 

a) Proiect de hot�râre privind aprobarea încheierii unui contract de garan�ie 
imobiliar� pentru ob� inerea unui credit de c�t re S.C. ACVASERV S.R.L. 
Roman; 

 

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

 

Punctul a) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui contract de garan�ie 
imobiliar� pentru ob�inerea unui credit de c�tre S.C. ACVA SERV S.R.L. Roman –  
avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c�  va vota „pentru” la acest proiect , îns� îl 
consider� o „cârpeal�”. „Este o sum� prea mic� . E un moment prielnic pentru ca acel 
proiect de refacere a re�elelor de ap� �i canalizare din ora� s� fie supus dezbaterii 
na�ionale.” 

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

 

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 


