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PROCES – VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 18.07.2014, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 973 din 

16.07.2014. 

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 16 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Leonard 

Achiriloaei, dl. consilier Gabriel Andrici, dl. consilier Mihai-Dănuţ 

Lichiardopol, d-ra consilier Livia-Nicoleta Patraşcu şi dl. consilier Vasile-

Bogdan Savin. 

 

Preşedinte de şedinţă este dl. Lucian-Ovidiu Micu care declară deschisă 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl. preşedinte Lucian-Ovidiu Micu reaminteşte membrilor Consiliului 

local prevederile articolului 46 din legea nr. 215/2001 – legea administraţiei 

publice locale. „Vă rog să analizaţi cu atenţie cele trei proiecte de hotărâre 

înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de incompatibilitate să nu 

participaţi la vot.” 

 

Dl. preşedinte Lucian Ovidiu Micu supune spre aprobare ordinea de zi, 

aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
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a) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitarea, 

modernizarea şi dezvoltarea Colegiul Naţional „Roman-Vodă” - Corp B, 

în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale – iniţiator 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 

de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul: 

„Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional „Roman-

Vodă” - Corp B, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii 

educaţionale”,  Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  

Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – 

iniţiator domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

c) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 20 din 20.02.2013 

privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

 

 La punctul a) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitarea, 

modernizarea şi dezvoltarea Colegiul Naţional „Roman-Vodă” - Corp B, în 

vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale – avizul comisiei 

pentru buget finanţe a fost favorabil. 

 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. 

 D-na consilier Mihaela Tanovici nu a participă la vot. 

 

 La punctul b) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului şi a cheltuielilor 

legate de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul: 

„Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional „Roman-Vodă” - 

Corp B, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale”,  Axa 

prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  Domeniul major de 

intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă – avizul comisiei pentru buget finanţe a 

fost favorabil. 

 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. 

 D-na consilier Mihaela Tanovici nu a participat la vot. 
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 La punctul c) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 20 din 

20.02.2013 privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – avizul comisiei 

pentru buget finanţe a fost favorabil. 

 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. 
 

  

 

 Nemaifiind alte intervenţii dl. Lucian-Ovidiu Micu declară închise 

lucrările şedinţei. 
 

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă  

     Consilier local,       Secretarul municipiului Roman, 

         Lucian-Ovidiu MICU                                  Gheorghe CARNARIU 


