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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 02.11.2008 la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 7095/02.12.2008;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu
orele 1100.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 16 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Dan Ioan
Cărpuşor, d-na consilier Daniela Gabriela Suman, dl. consilier Gabriel Cristian
Farcaş, dl. Vasile Mocanu şi dl. Sorin Dumitru Cazan.
Preşedinte de şedinţă este dl. Alin Lucian Antochi 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 modificarea punctului 3 al articolului 1 din
H.C.L. nr. 169 din 20.11.2008 privind aprobarea efectuării unor
cheltuieli din bugetul local;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului energiei termice furnizate
de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unităţile şcolare din
municipiul Roman;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii
ce se vor finanţa din împrumut.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea punctului 3 al articolului 1 din
H.C.L. nr. 169 din 20.11.2008 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei de
cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil. Avizul comisiei
juridice a fost favorabil.
Dl. consilier George Lazăr consideră că sumele pentru luminile ce acoperă scena
şi sonorizare sunt ridicate.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu face precizarea că aceste preţuri sunt foarte
mari întrucât este seară de revelion, dar va încerca să negocieze.

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
La punctul 2) pe ordinea de zi – 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.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că au fost discuţii cu administratorul
firmei S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. pentru a se face un alt calcul care să nu
ţină cont de istoricul contractului. „Am consultat şi alte tarife din alte localităţi, spre
exemplu, la sfârşitul lunii noiembrie, la Iaşi preţul este de 245,34 lei/Gcal, la
Constanţa de 287,2 lei/Gcal, la Bârlad de 237 lei/Gcal, la Sibiu de 246 lei/Gcal, la
Paşcani de 224,83 lei/Gcal, la Piatra Neamţ de 224,83 lei/Gcal, iar la Mangalia de
449,40 lei/Gcal. În urma negocierilor purtate cu concesionarul, acesta a fost de acord
să accepte următoarele tarife: Gcal - 211 Lei + T.V.A. şi a.c.c. - 28 Lei/mc +
T.V.A..”
Dl. Dan Felician Ioniţă precizează că din cei nouă contori mai sunt de reparat
doar doi.
Dl. consilier Valentin Dănăilă precizează, cu privire la expertiza contabilă, că
aceasta stabileşte dacă s-au respectat clauzele din contract, dacă recalcularea s-a
făcut ţinând cont de calculul ponderal prevăzut în contract şi dacă din punct de
vedere matematic nu s-au strecurat erori. „Se întocmesc foarte multe contracte legale
dar păguboase pentru cetăţeni. Noi nu contaestăm legalitatea acestui contract”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost respins, întrucât au fost 10
voturi „pentru” şi 6 abţineri (dl. V. Dănăilă , dl. G. Lazăr, dl. M. Pericică, dl. C.
Ghica, d-na L. Chiriac şi dl. L. Micu).
La punctul 3) pe ordinea de zi – modificarea listei cu obiectivele de investiţii ce
se vor finanţa din împrumut – avizul comisiei de buget finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu face precizarea că nu se modifică suma totală
ci se fac unele ajustări, întrucât la anumite lucrări s-au facut mici economii, iar la
altele s-a depăşit cu puţin suma preconizată.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Alin Lucian Antochi declară închise
lucrările şedinţei.
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