
Page 1 of 3 
 

    

 MUNICIPIUL ROMAN 
   Piaţa Roman-Vodă nr. 1          www.primariaroman.ro 
   Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
   Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent SECRETAR 
Nr. 12526 din 30.07.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 30.07.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
Roman; 

 
 
 
 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2372/27.07.2009; 
 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 12 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Constantin 
Ghica, dl. consilier Sorin Dumitru Cazan, dl. consilier Neculai Iftimie, dl. 
consilier Cristian Gabriel Farcaş, dl. consilier George Alexandru Bălan, dl. 
consilier Lucian Ovidiu Micu, dl. consilier Eugen Păuleţ, d-na consilier Lenuţa 
Nuşa Chiriac şi dl. consilier Valerian Anghel.  

Preşedinte de şedinţă este dl. Dan Ioan Cărpuşor care declară deschisă 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local. 

 

Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu menţiune de a se 
suplimenta ordinea de zi cu punctul  10) – „Proiect de hotărâre privind solicitarea 
trecerii unui teren din domeniul public la statului şi administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Roman – ca unitate 
administrativ teritorială şi administrarea directă a Consiliului Local Roman”, 
punctul 11) – „Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită 
Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 3.300 
m.p., pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport la Colegiul Tehnic „Miron 
Costin” şi punctul 12) – „Proiect de hotărâre privind asumarea finanţării unor 
lucrări, a întrţinerii şi exploatării de către Consiliul Local al Municipiului Roman 
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a obiectivului „Sală de Sport la Colegiul Tehnic „Miron Costin” ”, acesta fiind 
aprobat în unanimitate de voturi, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de verificare a situaţiilor de 
lucrări şi a stadiului fizic de execuţie privind construirea Blocului social 
destinat chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2007; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 16 din 
29.01.2009; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru 
construcţii; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţa şi 
administrarea Liceului cu Program Sportiv Roman a unor terenuri de tenis; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării a unui teren pentru 
realizarea unui obiectiv de investiţii; 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile - locuinţe A.N.L. din 
domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al statului; 

7. Proiect de hotărâre privind aplicarea la “Programul de înlocuire sau de 
completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care 
conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, program finanţat 
de Administraţia Fondului pentru Mediu şi acordul Consiliului Local 
privind contractarea finanţării;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate privind 
realizarea obiectivului de investiţii “Noi capacităţi de producţie a energiei 
termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Spitalul 
Municipal, Sala Polivalentă şi Liceul cu program Sportiv din municipiul 
Roman”; 

9. Proiect de hotărâre privind regimul juridic, amenajarea, întreţinerea şi 
exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul 
public la statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
domeniul public al municipiului Roman – ca unitate administrativ 
teritorială şi administrarea directă a Consiliului Local Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei 
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 3.300 m.p., 
pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport la Colegiul Tehnic „Miron 
Costin”; 

12. Proiect de hotărâre privind asumarea finanţării unor lucrări, a întrţinerii şi 
exploatării de către Consiliul Local al Municipiului Roman a obiectivului 
„Sală de Sport la Colegiul Tehnic „Miron Costin”. 
 

 Întrucât nu se întruneşte cvorumul de 2/3 din numărul consilierilor în 
funcţie se vor discuta doar punctele care nu necesită majoritate calificată, 
respectiv punctele 1), 7), 8) şi 9).  

Urmare a supunerii la vot proiectul ordinii de zi cu menţiunile de mai sus a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea comisiei de verificare a 
situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie privind construirea Blocului 
social destinat chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2007 – avizul comisiei pentru 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 7) de pe ordinea de zi – aplicarea la “Programul de înlocuire 
sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc 
la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, program finanţat de 
Administraţia Fondului pentru Mediu şi acordul Consiliului Local privind 
contractarea finanţării – avizul comisiei pentru buget finanţe a fost favorabil. 

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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea studiului de fezabilitate 
privind realizarea obiectivului de investiţii “Noi capacităţi de producţie a 
energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru 
Spitalul Municipal, Sala Polivalentă şi Liceul cu program Sportiv din municipiul 
Roman” – avizul comisiei pentru buget finanţe a fost favorabil. 

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 9) de pe ordinea de zi – regimul juridic, amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman – 
avizul comisiei pentru 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. 

 
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Dan Ioan Cărpuşor declară 

închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă 

                 Consilier,                                                           Secretar, 
    Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR                        Jurist Gheorghe CARNARIU 


