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PROCES – VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 01.10.2008 la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman; 
 
 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 6069/26.09.2008; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu 
orele 1600. 
 La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 
înregistrează prezenţa a 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Eugen Păuleţ, dl. 
consilier Sorin Dumitru Cazan şi dl. consilier Leonard Achriloaiei.  
 

Preşedinte de şedinţă este d-na Oana Gianina Afetelor care declară deschisă 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local. 
 

 Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea că la punctul 1 
se suplimentează cu subpunctul „Amenajare spaţii verzi în municipiul Roman”, 
acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor studii de fezabilitate – iniţiator 
Laurenţiu-Dan Leoreanu Primarul municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 
local – iniţiator Laurenţiu-Dan Leoreanu Primarul municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul 
judeţean Neamţ Consiliul local Roman, Consiliul local Doljeşti, Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva şi S.C. Realitatea Media S.A. – iniţiator 
Laurenţiu-Dan Leoreanu Primarul municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil aflat în proprietatea 
statului, în administrarea directă a Consiliului local Roman – iniţiator 
Laurenţiu-Dan Leoreanu Primarul municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil aflat în proprietatea 
publică a Judeţului Neamţ, în proprietatea municipiului Roman – iniţiator 
Laurenţiu-Dan Leoreanu Primarul municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui punct de lucru în 
municipiul Roman de către S.C. Trolebuzul S.A. Piatra Neamţ – iniţiator 
Laurenţiu-Dan Leoreanu Primarul municipiului Roman; 
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
51/03.05.2007 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor spaţii 
dintr-un imobil – iniţiator Laurenţiu-Dan Leoreanu Primarul municipiului 
Roman; 

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi - aprobarea unor studii de fezabilitate (inclusiv 

subpunctul „Amenajare spaţii verzi în municipiul Roman”) - avizul comisiei de 
urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 
favorabil. 

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

 

La punctul 2) pe ordinea de zi - aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul 
local - avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a 
fost favorabil. Avizul comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost 
favorabil. 

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

 

La punctul 3) pe ordinea de zi - aprobarea unui acord de parteneriat între 
Consiliul judeţean Neamţ Consiliul local Roman, Consiliul local Doljeşti, Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva şi S.C. Realitatea Media S.A. - avizul comisiei de 
de administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. Avizul comisiei 
juridice a fost favorabil. 

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

 

La punctul 4) de pe ordinea de zi - solicitarea trecerii unui imobil aflat în 
proprietatea statului, în administrarea directă a Consiliului local Roman - avizul 
comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei 
juridice a fost favorabil. 

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

 

La punctul 5) pe ordinea de zi - solicitarea trecerii unui imobil aflat în 
proprietatea publică a Judeţului Neamţ, în proprietatea municipiului Roman - avizul 
comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. Avizul comisiei 
juridice a fost favorabil. 

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

 

Punctul 6) pe ordinea de zi - aprobarea înfiinţării unui punct de lucru în 
municipiul Roman de către S.C. Trolebuzul S.A. Piatra Neamţ - a fost retras de pe 
ordinea de zi de către iniţiator. 

 

La punctul 7) pe ordinea de zi - modificarea H.C.L. nr. 51/03.05.2007 privind 
aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil - avizul 
comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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Dl. secretar Gheorghe Carnariu solicită să se introducă un nou alineat 
care să aibă următorul cuprins: „8 camere în suprafaţă totală de 144 m.p. situate în 
imobilul din str. Ştefan cel Mare, nr. 246, către A.S. F.C. Laminorul Roman” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre – cu solicitarea d-lui secretar 
Gheorghe Carnariu - a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

Nemaifiind alte intervenţii d-na preşedinte Oana Gianina Afetelor declară închise 
lucrările şedinţei. 

 
 Preşedinte de şedinţă,                                                        
          Consilier,                                                               Secretar, 

 Jr. Oana Gianina AFETELOR                            Jurist Gheorghe CARNARIU 


