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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 25.05.2012, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 555/18.05.2012;
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 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Bogdan
Nicolaie Curcudel, d-na consilier Lenuţa Nuşa Chiriac şi dl. consilier Vasilică
Murăriţa.
Preşedinte de şedinţă este dl. Leonard Achiriloaei care declară deschisă
şedinţa ordinară a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl. consilier Viorel Stan solicită, ca înainte de a se discuta proiectele de
pe ordinea de zi, să i se dea cuvântul pentru a face o declaraţie politică.
Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei precizează că aceste declaraţii se pot
face la sfârşitul şedinţei. „După cum ştiţi, şedinţa de Consiliu Local nu este o
şedinţă politică, ci o şedinţă de lucru a Legislativului Local, aşa încât aş dori să
lăsăm totuşi la sfârşit aceste observaţii.”
Dl. consilier Viorel Stan solicită să se supună la vot propunerea domniei
sale. “Noi am cerut să supuneţi aprobării Consiliului Local cererea pe care noi,
U.S.L.-ul o facem, pentru a face o declaraţie politică.”
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Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară că îi va da cuvântul pentru a
face acea declaraţie la sfârşitul şedinţei.
Dl. preşedinte Leonard Achiriloaei supune la vot procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 25.04.2012 care nu a fost aprobat întrucât au fost 7
voturi „pentru” (dl. S. D. Cazan, dl. L. Achiriloaei, dl. N. Iftimie, d-na O. G.
Afetelor, dl. L. I. Pascariu, dl. A. Jora şi dl. M. Benchea) şi 11 abţineri (d-na M.
Cosmescu, dl. L. Munteanu, dl. I. Boloca, dl. E. Păuleţ, dl. M. Stoica, dl. V.
Nghel, dl. C. Holban, dl. L. B. Dămian, dl. V. Stan, dl. G. Lazăr şi dl. I.
Ţubucanu).
Se supune spre aprobare ordinea de zi care nu a fost aprobată întrucât au
fost 7 voturi „pentru” (dl. S. D. Cazan, dl. L. Achiriloaei, dl. N. Iftimie, d-na O.
G. Afetelor, dl. L. I. Pascariu, dl. A. Jora şi dl. M. Benchea) şi 11 abţineri (d-na
M. Cosmescu, dl. L. Munteanu, dl. I. Boloca, dl. E. Păuleţ, dl. M. Stoica, dl. V.
Nghel, dl. C. Holban, dl. L. B. Dămian, dl. V. Stan, dl. G. Lazăr şi dl. I.
Ţubucanu).
Ordinii de zi a fost următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local consolidat pe
anul 2012 şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de
dezvoltare – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul
Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor imobile cu
destinaţia de locuinţă aflate în proprietatea publică a municipiului
Roman în administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman –
iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului
Roman;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii serviciului public de
salubritate – componenta “Precolectarea, colectarea şi transportul
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din
deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special“ – în localitatea
Roman, judeţul Neamţ – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu –
Primarul Municipiului Roman.
Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Leonard Achiriloaei declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ec. Leonard ACHIRILOAEI

Secretarul municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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