
Page 1 of 2 

          

 MUNICIPIUL ROMAN 
   Piaţa Roman-Vodă nr. 1               www.primariaroman.ro 

   Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

   Fax. 0233.741.604        E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Secretarul Municipiului Roman 

Nr. 774 din 16.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 16.01.2014, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 25 din 10.01.2014. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 11
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Vasile 

Mocanu, d-na consilier Mihaela Tanovici şi dl. consilier Gabriel Andrici. 
 

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Petru Gîndulescu care declară 

deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. preşedinte Petru Gîndulescu supune spre aprobare ordinea de zi, 

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” 

– iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

c) Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 
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d) Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman. 

 

 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.  

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

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul b) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului anual de acţiuni 

pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social – 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 c) de pe ordinea de zi – aprobarea menţinerii unei taxe de 

concesiune – 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 d) de pe ordinea de zi – alocarea unor fonduri din bugetul 

local – avizul comisiei pentru buget finanţe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ, tineret 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 dl. preşedinte Petru Gîndulescu declară închise 

lucrările şedinţei. 
 

 

 

          Preşedinte de şedinţă  

     Consilier local,       Secretarul municipiului Roman, 

      Ing. Petru GÎNDULESCU                           Jurist Gheorghe CARNARIU 


