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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat astăzi, 05.12.2007, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 
 
 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 10629/30.11.2007; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora 
1600. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 14 consilieri, lipsind 
motivat dl. consilier Eusebiu Lupu, dl. consilier Sorin Cazan, d-ra consilier Ligia 
Ionescu, dl. consilier Vasile Mocanu, dl. consilier Marius Popescu, dl. consilier Dan 
Zaharia şi d-na consilier Elena Chiţimuş.  
 

 Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Gabriel Vasile Luncanu care declară 
deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local. 
 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum 
urmează: 

a) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
49/26.05.2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Poliţie 
Comunitară – Roman, a organigramei şi statului de funcţii; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui fond de premiere, a 
criteriilor şi  condiţiilor de utilizare a fondului de premiere a funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi serviciilor publice de interes local, precum şi pentru cei ai 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor Bazar Obor; 

c) Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2007. 
 

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

 
La punctul a) de pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

49/26.05.2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Poliţie Comunitară –  
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Roman, a organigramei şi statului de funcţii – avizul comisiei de buget finanţe a fost 
favorabil.  

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

 
La punctul b) de pe ordinea de zi – aprobarea constituirii unui fond de premiere, a 

criteriilor şi  condiţiilor de utilizare a fondului de premiere a funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor 
publice de interes local, precum şi pentru cei ai Serviciului Public Administraţia 
Pieţelor Bazar Obor – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 

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

 
La punctul c) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul 2007 – 

avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. 
Dl. consilier Constantin Ghica declară că este a şasea rectificare pozitivă a 

guvernului Tăriceanu şi întreabă ce este cu suma de 2000 – cote defalcate din TVA. 
Dl. director Mihai Plaii precizează că este o eroare de redactare. „Acea sumă a fost 

în vechea hotărâre”. 
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Gabriel Vasile Luncanu declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,         
Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU 

       Gabriel Vasile LUNCANU 


