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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 09.07.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
Roman; 

 
 
 
 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2113/06.07.2009; 
 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 17 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Dan Ioan 
Cărpuşor, dl. consilier Sorin Dumitru Cazan, d-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac 
şi dl. consilier Vasilică Murăriţa.  

Preşedinte de şedinţă este dl. Maricel Benchea 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 completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ, atestat prin 
H.G. nr. 1356/2001 (anexa 3), modificată şi completată prin H.G. nr. 
650/2007; 

2. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009. 
 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
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La punctul 1) de pe ordinea de zi – completararea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ, atestat 
prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa 3), modificată şi completată prin H.G. nr. 
650/2007– avizul comisiei pentru 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) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009 
– avizul comisiei pentru 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. 

 

 
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Maricel Benchea declară închise 

lucrările şedinţei. 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă 

                 Consilier,                                                           Secretar, 
     Ec. Maricel BENCHEA                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


