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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 06.08.2013, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1377/01.08.2013. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 10
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 15 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Petrică 

Capraru, dl. consilier Vasile Mocanu, dl. consilier Dumitru Ouatu, d-ra consilier 

Livia-Nicoleta Patraşcu, dl. consilier Eugen Păuleţ şi dl. consilier Daniel Petrea. 
 

Preşedinte de şedinţă este d-na. consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac care 

declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

D-na. preşedinte Livia-Nuşa Chiriac supune la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat în unanimitate de voturi, după cum urmează: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor 

şi taxelor locale ce se acordă în anul 2013, S.C. PIETA IMOBILIARE 

S.R.L. Roman, în conformitate cu prevederile schemei de minimis privind 

stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile 

în municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013; 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Municipiului Roman în 

Adunările Generale ale Asociaţiilor în care unitatea administrativ teritorială 

este parte; 

3. Proiect de hotărâre privind casarea unui autovehicul aparţinând 

Municipiului Roman şi achiziţionarea unuia nou prin Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului  

Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia publică de conducere de 

director executiv II al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri; 

7. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 78 din 19.07.2013 

privind modificarea bugetului local pe anul 2013 şi a listelor de investiţii din 

bugetul local; 

8. Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor sume între obiectivele de 

investiţii ce se finanţează din împrumutul contractat conform H.C.L. nr. 1 

din 09.01.2012; 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 şi a 

listelor de investiţii din bugetul local. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind aprobarea facilităţilor fiscale la 

plata impozitelor şi taxelor locale ce se acordă în anul 2013, S.C. PIETA 

IMOBILIARE S.R.L. Roman, în conformitate cu prevederile schemei de minimis 

privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în 

municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013 – 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. 
 

 La punctul 2) de pe pe ordinea de zi – privind numirea reprezentanţilor 

Municipiului Roman în Adunările Generale ale Asociaţiilor în care unitatea 

administrativ teritorială este parte – 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. 

 

 La punctul 3) de pe pe ordinea de zi – privind casarea unui autovehicul 

aparţinând Municipiului Roman şi achiziţionarea unuia nou prin Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – 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. 

 

 La punctul 4) de pe pe ordinea de zi – privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a 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. 
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 La punctul 5) de pe pe ordinea de zi – privind numirea în funcţia publică de 

conducere de director executiv II al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor 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. 

 

 La punctul 6) de pe pe ordinea de zi – privind aprobarea efectuării unui 

schimb de terenuri – 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 7) de pe pe ordinea de zi – privind completarea H.C.L. nr. 78 din 

19.07.2013 privind modificarea bugetului local pe anul 2013 şi a listelor de investiţii 

din bugetul local – 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. 

 

 La punctul 8) de pe pe ordinea de zi – privind redistribuirea unor sume între 

obiectivele de investiţii ce se finanţează din împrumutul contractat conform H.C.L. nr. 

1 din 09.01.2012 – 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. 

 

 La punctul 9) de pe pe ordinea de zi – privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2013 şi a listelor de investiţii din bugetul local – 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 local,      Secretarul municipiului Roman, 

       Lenuţa-Nuşa CHIRIAC                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


