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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 22.11.2013, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 1857 din 

19.11.2013. 

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 19 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Daniel Petrea 

şi dl. consilier Eugen Păuleţ. 
 

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Petru Farcaşi care declară deschisă 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 3) – „Proiect de hotărâre 

privind participarea Municipiului Roman ca membru afiliat la Bursa 

Română de Mărfuri”; 
 

aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

a) Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului 

constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA NEAMŢ”; 

b) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe 

anul 2013 – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

c) Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Roman ca 

membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. 
 

 La punctul a) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea actului 

constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

NEAMŢ” – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a 

fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
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 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul b) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local consolidat 

pe anul 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 c) de pe ordinea de zi – participarea Municipiului Roman ca 

membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acest proiect se referă la 

achiziţia de energie electrică ce se intenţionează a se face atât pentru municipiul 

Roman, cât şi pentru comunele din Roman Metropolitan. „Din cei 26 de 

membri, 23 au depus formulare complete pentru a intra în această achiziţie de 

energie electrică de pe bursă. Pregătim imediat achiziţia de combustibil tot de pe 

bursă. Vom încerca să facem tot de pe bursă şi achiziţia de gaz metan. În acest 

mod vom sprijini comunele, care au un consum mult mai mic ca noi, să cumpere 

la un preţ mai mic.” 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 
 

 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Petru FARCAŞI declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă  

     Consilier local,         Secretarul municipiului Roman, 

          Ing. Petru FARCAŞI                             Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


