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PROCES – VERBAL 
 

 
Încheiat astăzi, 31.01.2014, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 160 din 

29.01.2014. 

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 17 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Leonard 

Achiriloaei, d-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac, dl. consilier Eugen Păuleţ şi dl. 

consilier Petrică Capraru. 
 

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 aprobarea bugetului consolidat pe anul 2014, a 

listelor de investiţii din bugetul local, a bugetului instituţiilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a listei ce 

conţine numărul de personal – iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – 

Primarul Municipiului Roman; 
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 La punctul a) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului consolidat pe 

anul 2014, a listelor de investiţii din bugetul local, a bugetului instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, precum şi a listei ce 

conţine numărul de personal – avizul comisiei pentru administraţie publică 

locală, sport şi turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dl. consilier Vasile Mocanu solicită, ca în limita posibilităţilor, să se 

introducă în lista obiectivelor de investiţii finanţate din fondul de dezvoltare 

schimbarea geamurilor, continuarea lucrărilor la sistemul de termoficare, 

precum şi repararea gardului la Seminarul Teologic.  

 Dl. director Tehnic Dan-Felician Ioniţă afirmă că acum câţiva ani a fost 

un grup de unităţi şcolare la care s-au prevăzut reparaţii capitale din fonduri 

guvernamentale. „Este vorba de Colegiul „Roman Vodă”, Scoala „Alexandru 

Ioan Cuza”, etc. Documentaţii s-au făcut pentru mai multe unităţi printre care şi 

Seminarul Teologic Ortodox. Din câte ştiu Programul de Asistenţă pentru Şcoli 

este pe punctul de a se relansa. Acum suntem în etapa de reactualizare a acelor 

studii de fezabilitate. Cred ca prin martie-aprilie vom putea accesa acele fonduri. 

La Seminarul Teologic pe lângă problemele amintite de dvs. mai este cuprinsă 

în S.F. şi problema consolidării clădirilor.” 

 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 


