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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 29.12.2008 la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr.7379/23.12.2008;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora
1000.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 16 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Marius Neculai,
d-na consilier Oana Gianina Afetelor, dl. consilier Alin Lucian Antochi, dl. consilier
Vasile Mocanu şi d-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac.
Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Constantin Ghica care declară deschisă
şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de Investiţii Prioritare
Alimentare cu apa şi Canalizare, judeţul Neamţ”:
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/23.04.2008
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 2009:
4. Proiect de hotărâre privind abrobarea preţului energiei termice furnizate
de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din
municipiul Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind aprobarea unei documentaţii de
urbanism – avizul comisiei de urbanism şi administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş propune să se ia măsuri, chiar de mâine,
împotriva maşinilor expuse la vânzare în parcările de pe E85.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că există o hotărâre de consiliu care
reglementează acest lucru, iar Poliţia Comunitare o pune în aplicare. „Până acum sau aplicat peste 80 de amenzi.”

Page 1 of 2

Dl. preşedinte Constantin Ghica afirmă că anul viitor se va reglementa şi modul
de ridicare al acestor maşini.
Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş consideră aceste amenzi ca fiind o sursă de
venit consistentă la bugetul local.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul 2) pe ordinea de zi – privind aprobarea ,,Planului de Investiţii
Prioritare Alimentare cu apa şi Canalizare, judeţul Neamţ – avizul comisiei de buget
finanţe 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 3) pe ordinea de zi – privind modificarea H.C.L. nr. 63/23.04.2008
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 2009 – avizul comisiei de
buget finanţe 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) pe ordinea de zi – privind aprobarea preţului energiei termice
furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din
municipiul Roman – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. Avizul
comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi
„pentru” şi 5 abţineri (dl. S. Cazan, dl. G. Lazăr, d-na G. Suman, dl. V. Dănăilă şi dl.
M. Pericică).
Dl. preşedinte Constantin Ghica precizează că a votat acest proiect pentru a nu
lasa şcolile fără căldură.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că dl. viceprimar a condus echipa de
negociliere, de conciliere. „S-au luat în discuţie nişte activităţi pentru perioada
următoare.”
Dl. preşedinte Constantin Ghica declară că se va monitoriza fiecare punct termic
în care Georgala dă căldură. „Se va vedea după monitorizare dacă se justifică acest
preţ.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că în Mangalia s-a ieftinit Gcal de la
175 lei/Gcal la 165 lei/Gcal. „La noi nici măcar nu se poate păstra preţul”
Dl. preşedinte Constantin Ghica precizează că acolo este vorba de Gcal pentru
populaţie care beneficiază de subvenţie de la Consiliul Local sau de la Guvern.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Constantin Ghica declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ing. Constantin GHICA

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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