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PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 03.08.2009, în sala de şedinţă a Consiliului Local Roman; 
 
 
 
 
 

 Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 2437/31.07.2009; 
 Şedinţa a fost convocată la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 
cu orele 1600. 

Preşedinte de şedinţă este dl. Sorin Dumitru Cazan. 
 

Proiectul ordinii de zi este următorul: 
 

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

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

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

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

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

6. 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; 

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

8. 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”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de „Criterii pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii  în municipiul 
Roman” şi modificarea H.C.L. nr. 118/2009; 
Raport privind vizita reprezentanţilor Consiliului local şi cei ai Primăriei 

Roman în oraşul Tielt Belgia. 
 

 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 10 consilieri, 
lipsind dl. consilier Neculai Iftimie, dl. consilier Leonard Achiriloaie, dl. 
consilier Cristi Nicolaie Avram, dl. consilier Marian Emil Pericică, d-na consilier 
Lenuţa Nuşa Chiriac, dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor, dl. consilier Valerian 
Anghel, dl. consilier Lucian Ovidiu Micu, dl. consilier Eugen Păuleţ, dl. consilier 
Cristian Gabriel Farcaş şi dl. consilier George Alexandru Bălan.  

 
 Având în vedere prevederile art. 40, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, dl. preşedinte Sorin Dumitru Cazan declară că 
şedinţa se amână pentru o dată ulterioară. 
 

 
 

 
 
 
  Preşedinte de şedinţă 

                 Consilier,                                                           Secretar, 
      Sorin Dumitru CAZAN                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


