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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27.11.2009, la şedinţa extraordinară a Consiliului
Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 3792 din
23.11.2009;
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 19 de consilieri, lipsind motivat dl. consilier Lucian
Ovidiu Micu şi dl. consilier George Lazăr.
Preşedinte de şedinţă este d-na Lenuţa-Nuşa Chiriac care declară deschisă
şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a se
suplimenta ordinea de zi cu punctul 6) – „Proiect de hotărâre privind
modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009”, aceasta fiind aprobată în unanimitate de
voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2009, a
bugetului in afara bugetului local pe anul 2009, a listelor de investiţii
din bugetul local şi din fondul de rulment;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”, aprobat prin
H.C.L. nr. 76/14.04.2009;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui împrumut
contractat de S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înţelegerii de cooperare între
municipiul Roman şi oraşul Cortona din Republica Italiană;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru
anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de
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către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi
familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul
2009, a bugetului in afara bugetului local pe anul 2009, a listelor de investiţii din
bugetul local şi din fondul de rulment – avizul comisiei pentru buget-finanţe a
fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan solicită informaţii cu privire la anexa 2.
Dl. director economic Mihai Plaii afirmă că 150 de mii sunt pentru
asociaţii şi fundaţii, care provin din taxe speciale, fiind împărţiţi :1 miliard sunt
pentru Handbal Club Municipal şi 500 de milioane sunt pentru Fotbal Club
Municipal”.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că este un lucru bun, deoarece
echipa de handbal este pe locul III, iar echipa de fotbal pe locul II. „La
modernizarea străzii Cucutei 2, apare cu minus 3,5 miliarde. De ce ?”.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că sunt lucrări care nu
pot fi efectuate şi terminate în acest an. „Se vor termina la anul”.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan îl felicită pe domnul primar pentru că a
reuşit să facă strada Ion Nanu, care era „distrusă”. „În legătură cu locuinţele
sociale de pe strada Anton Pann, ne puteţi spune câte vor fi acolo ? ”
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu afirmă că vor fi 19 locuinţe, „Erau 20,
dar am făcut una pentru persoane cu handicap”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”, aprobat prin H.C.L. nr.
76/14.04.2009 – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea garantării unui împrumut
contractat de S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN – avizul comisiei pentru bugetfinanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Eugen Păuleţ întreabă în ce condiţii se prelungeşte acest
împrumut vis-a-vis de dobânzile care trebuiesc plătite din partea consiliului
local.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că este de fapt acelaşi
împrumut. „Am mărit un pic termenul, pentru că vine perioada rece şi
ACVASERV-ul nu va mai avea lucrările pe care le-a avut. Am putut merge cu
acea rată pe care dumneavoastră o ştiţi de 600 de milioane pe lună. Vine
perioada rece şi pentru că este destul de lungă, vrem să asigurăm şi salariile
pentru oamenii care lucrează în firmă. Am discutat să facem o reeşalonare la 16
luni pentru a ne lua o măsură de precauţie pentru următoarele 5- 6 luni”.
Dl. consilier Gabriel Cristian Farcaş întreabă dacă condiţiile sunt aceleaşi.
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Dl. director Constantin Traciuc afirmă că dobânda va fi aceeaşi, numai că
se întinde pe o perioadă mai mare.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că s-a prelungit doar
durata”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea înţelegerii de cooperare
între municipiul Roman şi oraşul Cortona din Republica Italiană – avizul
comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism. Avizul comisiei
juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan declară că ar trebui să se şi coopereze
fructuos, nu numai să rămână la stadiul de aprobare a proiectului.
D-na preşedinte de şedinţă Lenuţa-Nuşa Chiriac afirmă că are cunoştinţe
despre această legătură dintre Cortona şi Roman şi, este sigură că acest lucru se
va întâmpla.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu declară că demersurile au început, iar
lucrurile vor prinde substanţă.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea listei de priorităţi A.N.L.
pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de
către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri
în vârstă de până la 35 de ani – 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 6) de pe ordinea de zi – modificarea 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 d-na preşedinte Lenuţa-Nuşa Chiriac declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Lenuţa-Nuşa CHIRIAC

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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