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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 14.02.2011, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 722/10.02.2011;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, începând cu orele
1100.
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 20 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Sorin Dumitru
Cazan.
Preşedinte de şedinţă este dl. Aurelian Jora care declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local.
Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu salută membrii Consiliului local
urând totodată „La mulţi ani !” celor ce poartă numele de Valentin.
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1.
2.

Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2010;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat pe
anul 2011 a listelor de investiţii din bugetul local şi bugetul instituţiilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii;

La punctul 1) de pe ordinea de zi – utilizarea fondului de rulment pe anul
2010 – avizul comisiei pentru buget-finanţe fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
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La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului general
consolidat pe anul 2011 a listelor de investiţii din bugetul local şi bugetul
instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii – avizul comisiei
pentru buget-finanţe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dl. consilier Marian Emil Pericică declară că a observat că s-au efectuat
modificările care au fost solicitate în cadrul comisiei de buget-finanţe a şedinţei
anterioare. „În primul rând mă refer la acele străzi. Am constatat că s-au mărit
sumele de la 900 la 2400. Este vorba de patru străzi. Chiar că mă bucur că s-a
ţinut cont de propunerile noastre”.
Dl. consilier Valentin Dănăilă doreşte să ştie dacă la salubritate există
situaţie de lucrări zilnică şi care este persoana din primărie desemnată să se
ocupe de acest lucru.
Dl. manager Ovidiu Bojescu menţionează că există o astfel de situaţie, iar
persoana desemnată din cadrul primăriei este domnul Vasile Munteanu.
Dl. consilier Viorel Stan precizează că va vota acest proiect de hotărâre
întrucât s-a ţinut cont de amendamentele propuse. „Este vorba de sumele
referitoare la acordarea susţinerii financiare de către Primăria Roman pentru
cadrele didactice din Municipiul Roman care se înscriu pentru acel Ordin de
Merit care se numeşte „Gheorghe Lazăr”, cât şi de sumele propuse pentru
cadrele didactice care fac naveta”.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Aurelian Jora declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Aurelian JORA

Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU

Page | 2

