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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26.02.2009 la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 489/20.02.2009;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu
orele 1400.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 19 consilieri, lipsind dl. consilier Valentin Dănăilă şi d-na
consilier Lenuţa Nuşa Chiriac.
Preşedinte de şedinţă este dl. Cristi Nicolaie Avram care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
Dl. preşedinte Cristi Nicolaie Avram supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din 29.01.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Cristi Nicolaie Avram supune la vot procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 18.02.2009 care este aprobat în unanimitate de voturi.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea că la punctul 5)
– ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local”
sunt două sume alocate, acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi, după cum
urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor Tehnico-economici,
precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Înfiinţare
şi amenajare de Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă în municipiul Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public
al municipiului Roman în domeniul public la statului;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de evaluare ale Comisiei de
Evaluare şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local prin curse regulate unor operatori de transport;
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru
contractul de concesiune serviciul public de salubritate – pentru activitatea de
Precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu
regim special, din municipiul Roman şi revocarea unei hotărâri;
5. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizare
stradală în municipiul Roman.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor Tehnico-economici,
precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Înfiinţare şi
amenajare de Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă în municipiul Roman – avizul comisiei
de buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei de urbanism şi administrarea
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 trecerii unui teren din domeniul public
al municipiului Roman în domeniul public la statului – avizul comisiei de de
urbanism şi administrarea 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 3) pe ordinea de zi – aprobarea Rapoartelor de evaluare ale Comisiei
de Evaluare şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local prin curse regulate unor operatori de transport – avizul comisiei 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) pe ordinea de zi – aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru
contractul de concesiune serviciul public de salubritate – pentru activitatea de
Precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor
toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, din
municipiul Roman şi revocarea unei hotărâri – avizul comisiei 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 5) pe ordinea de zi – efectuarea unor cheltuieli din bugetul local –
avizul comisiei de buget-finanţe a fost favorabil pentru ambele sume alocate. Avizul
comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil pentru
ambele sume alocate. Avizul comisiei juridice a fost favorabil pentru ambele sume
alocate.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
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La punctul 6) pe ordinea de zi – aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizare
stradală în municipiul Roman – avizul comisiei de administraţie publică locală, sport
şi turism a fost favorabil. 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 18 voturi
„pentru” şi o abţinere (dl. G. Lazăr).
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Cristi Nicolaie Avram declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ec. Cristi Nicolaie AVRAM

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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