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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat astăzi, 11.01.2008, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 
 
 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 38/08.01.2008; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora 
1300. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 14 consilieri, lipsind 
motivat dl. consilier Laurenţiu Leoreanu, dl. consilier Sorin Cazan, dl. consilier Dan 
Arvătescu, dl. consilier Vasile Mocanu, dl. consilier Marius Popescu, dl. consilier 
Constantin Traciuc  şi dl. consilier Petre Boştină.  
 

 Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Eusebiu Lupu 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 acordarea unui mandat special; 
b) Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului – cadru pentru vânzarea 

unor terenuri. 
 

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

 
 La punctul a) de pe ordinea de zi – acordarea unui mandat special – avizul 
comisiei de administraţie publică locală şi sport 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 contractului – cadru pentru 
vânzarea unor terenuri – avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 
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 Dl. consilier Alexandru Cocuţ consideră că acest proiect ar fi trebuit avizat de 
comisia juridică şi nu de cea de urbanism. 
 Dl. consilier Mihail Florea declară că nu a fost solicitată comisia juridică pentru 
a aviza acest proiect. „Eu aş fi cerut avizul serviciului juridic. Dacă ei îşi dau avizul, 
voi vota acest proiect.” 
 D-na arhitect Ana Maria Alexe afirmă că a redactat acest proiect. „Contactul 
este elaborat de juriştii noştri, având ca model, modelele cadru şi experianţa din anii 
anteriori. Pentru noi importante sunt art. 2 şi art. 6, alin. 3.” 
 Dl. consilier Constantin Ghica consideră că acest contract conţine exprimări 
greoaie. „Nu se vorbeşte nimic de daune interese sau de forţa majoră. Obiectul 
contractului îl constituie vânzarea terenului şi nu municipiul. Cred că ar trebui 
formulat mai elegant şi mai concis.” 
 Dl. director Dan Felician Ioniţă declară că acest contract este identic cu cel 
aprobat prin HCL nr. 112/2007. „Poate unele exprimări nu sunt de specialitate.” 
 Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 8 voturi 
„pentru” şi 6 abţineri (dl. M. Florea, dl. C. Ghica, dl. N. Iftimie, dl. A. Antochi, dl. D. 
Ouatu şi dl. E. Lupu). 

 
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Eusebiu Lupu declară închise lucrările 

şedinţei. 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,         
Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU 

            Ec. Eusebiu LUPU 


