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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 01.09.2014, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1116/28.08.2014. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 17 consilieri, lipsind motivat d-na consilier Mihaela 

Tanovici, dl. consilier Bogdan-Costinel Andrieş, dl. consilier Vasile Mocanu şi 

dl. consilier Daniel Petrea. 

 

Preşedinte de şedinţă este dl. Mihai-Dănuţ Lichiardopol care declară 

deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 

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

locale. „Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu atenţie proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de acest gen să 

nu participaţi la vot.” 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu următoarele modificări: 

- se completează punctul 1) de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre 

privind rectificarea şi modificarea bugetului consolidat pe anul 2014, a 

listei cu obiectivele de investiţii şi a listei cu studii şi proiecte finanţate 
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din bugetul local” cu expunerea de motive suplimentară nr. 14782 din 

01.09.2014; 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea şi modificarea bugetului 

consolidat pe anul 2014, a listei cu obiectivele de investiţii şi a listei cu 

studii şi proiecte finanţate din bugetul local – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – rectificarea şi modificarea bugetului 

consolidat pe anul 2014, a listei cu obiectivele de investiţii şi a listei cu studii şi 

proiecte finanţate din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost 

favorabil atât pentru proiectul iniţial, cât şi pentru completarea din expunerea de 

motive suplimentară nr. 14782 din 01.09.2014.  

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil atât pentru proiectul iniţial, cât şi 

pentru completarea din expunerea de motive suplimentară nr. 14782 din 

01.09.2014.  

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 2) de pe pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 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. preşedinte Mihai-Dănuţ Lichiardopol 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 
       Preşedinte de şedinţă  

   Consilier local,                         Secretarul municipiului Roman, 

Mihai-Dănuţ LICHIARDOPOL                    Jurist Gheorghe CARNARIU 


