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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat ast�zi, 13.09.2007, la �edin�a extraordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 �edin�a a fost convocat�  prin dispozi�ia Primarului nr. 7983/10.09.2007; 
 �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 18 consilieri, precum 
�i a d-lui Alin Lucian Antochi, lipsind motivat dl. consilier Iosif Mihoc, dl. consilier 
Mihail Florea �i d-na consilier Irina Ilie (�i-a prezentat demis ia).  
 

 Pre�edinte de �edin�� este dl. consilier Dan Laurean� iu Leoreanu care declar�  
deschis� �edin�a extraordinar� a Consiliulu i Local. 
 

În cont inuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu men� iunea de a 
se suplimenta ordinea de zi cu 2 puncte: d) - „Proiect de hot�râre privind aprobarea 
efectu�rii unor cheltu ieli din bugetul local” �i e) – „Proiect de hot�râre priv ind 
modificarea H.C.L. nr. 11 din 02.02.2007 priv ind aprobarea bugetului general 
consolidat pe anul 2007 �i aprobarea utiliz�rii fondului de ru lment”, dup� cum 
urmeaz�: 

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

b) Proiect de hot�râre priv ind validarea unui mandat de consilier; 
c) Proiect de hot�râre privind hot�râre modificarea bugetului local pe anul 

2007; 
d) Proiect de hot�râre privind aprobarea efectu�rii unor cheltu ieli din bugetul 

local; 
e) Proiect de hot�râre priv ind modificarea H.C.L. nr. 11 din 02.02.2007 priv ind 

aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 �i aprobarea utiliz�rii 
fondului de ru lment; 

 

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

 

La punctul a) de pe ordinea de zi –  constatarea 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 în unanimitate de 
voturi. 

 



  

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. consilier Alin Lucian Emanuel Antochi depune jur�mântul. 
 

La punctul c) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 2007 –  
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 d) de pe ordinea de zi – aprobarea efectu�rii unor cheltu ieli din bugetul 
local –  avizul comis iei de buget finan�e a fost favorabil pentru  cele 4 sume alocate.  
Avizul comis iei de cultur�, s�n�tate, înv���mânt �i culte a fost favorabil pentru cele 4 
sume alocate. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune s� se aloce 10.000 lei sau 15.000 lei pentru zona 
calamitat� Tecuci, întrucât cei de acolo  sunt cu adev�rat în  nevoie. 

Dl. consilier Vas ile Mocanu declar� c� ieri a fost în Tecuci, iar ora�ul este reabilitat  
în totalitate. „Toate institu� iile �i-au reluat act ivitatea. Consider c� suma este 
suficient� .” 

Dl. consilier Dan Arv�tescu afirm� c� aceast� hot�râre este o nou� hot�râre care se 
refer� la domeniul cultural. „Muzeul de Istorie, acest stindard al culturii roma�cane 
împline�te 50 de ani. De asemenea, omagiem 50 de ani de act iv itate a profesorului 
Ursachi, care este o personalitate a istoriei �i culturii roma�cane.” 

Dl. consilier Constant in Traciuc propune s� se aloce 8.000 lei pentru zona 
calamitat� Tecuci. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar�  c� suma care se aloc� este prea mic� pentru  
nenorocirea care s-a întâmplat acolo , dar nu t rebuie f�cut exces de zel. „Toate ora�ele 
din Moldova, precum �i marile societ�� i comerciale au alocat fonduri pentru ajutarea 
locuitorilor d in zona calamitat� Tecuci.” 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru” �i 2 ab� ineri (d l. S. Cazan �i d-na E. Chi� imu�). 

 

La punctul e) de pe ordinea de zi –  modificarea H.C.L. nr. 11 din  02.02.2007 
privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 �i aprobarea ut iliz�rii 
fondului de ru lment  – avizul comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� pentru strada Prof. Dumitru M�rtina� s-a 
prev�zut în bugetul mare suma de 2 miliarde lei. „Când a fost gata proiectul, a rezultat  
suma de 5.100.000.000 lei, motivat de subtraversarea c� ii ferate. Sper c� pe 15 – 20 
noiembrie s� mergem cu to� i s�  facem recep� ia pe strada Prof. Dumitru M�rtina�, 
strad� care va avea pentru  prima oar� canalizare în totalitate.” 

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

 

Nemaifiind alte interven� ii d-l pre�edinte Dan Laurean� iu Leoreanu declar�  
închise lucr�rile �edin�ei. 

 
Pre�edinte de �edin��,                                                       Secretar,         

Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU 
Prof. Dan Laurean�iu LEOREANU 


