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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 09.12.2015, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată, de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 1714 din 

07.12.2015. 

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 locali, lipsind motivat următorii consilieri: 

d-na Lenuţa-Nuşa Chiriac, dl. Gabriel Andrici, dl. Vasile Mocanu şi dl. Vasile-

Bogdan Savin. 

 

 Dl. preşedinte de şedinţă Bogdan-Costinel Andrieş declară deschisă 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu ia cuvântul: „Deşi avem şedinţă 

ordinară de Consiliul Local pe data de 18 Decembrie, v-am convocat astăzi 

pentru că au survenit rectificări în buget pentru a plăti salariile din învăţământ. 

Cu această ocazie avem şi un proiect care nu s-a votat în cadrul şedinţei 

anterioare. Din greşeală a fost sărit, şi acum îl reluăm. Ultimul proiect este un 

acord cu Fundaţia Episcop Melchisedec care are nevoie, pentru acreditare, să 

fie în parteneriat cu autoritatea publică locală. Despre asta este vorba în cele 3 

proiecte şi de aceea v-am invitat astăzi. Îmi pare rău că v-am stricat programul 

dar le-am propus de îndată pentru cauză de urgenţă. Vă mulţumesc frumos.” 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Roman nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a 
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cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în 

Judeţul Neamţ” – iniţiator Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 

2015, a listei de investiții şi a listei de studii şi proiecte finanțate din 

bugetul local – iniţiator Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului 

Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de 

parteneriat cu fundaţia „Episcop Melchisedec” Roman – iniţiator 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman. 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Roman nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a 

cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în 

Judeţul Neamţ” – 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 aprobată cu 16 

voturi „pentru”. 

D-na. consilier Iulia Havrici-Tomşa nu a participat la vot. 

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local consolidat 

pe anul 2015, a listei de investiții şi a listei de studii şi proiecte finanțate din 

bugetul local – 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 cu 15 

voturi „pentru”. 

D-na. consilier Mihaela Tanovici şi dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu nu 

au participat la vot. 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unor acorduri de 

parteneriat cu fundaţia „Episcop Melchisedec” Roman – 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. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş 

declară închise lucrările şedinţei. 
 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul municipiului Roman, 

    Bogdan-Costinel ANDRIEŞ                              Gheorghe CARNARIU 


