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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 12.01.2016, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată, de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 33 din
11.01.2016.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1200.
D-ul Secretar Gheorghe Carnariu declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local.
La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului Roman, se constată
şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri locali, lipsind motivat următorii
consilieri: d-na Lenuţa-Nuşa Chiriac, d-ul Dumitru Ouatu, d-ul Lucian-Ovidiu
Micu şi d-ra Livia-Nicoleta Patraşcu.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
D-ul Secretar supune la vot ordinea de zi, cu următoarea modificare:
Se introduce punctul suplimentar 5) Proiect de hotărâre privind
completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÎRSTNICE din
Municipiul Roman - CASA BUNICILOR şi aprobarea, pentru anul
2016, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a alocaţiei
zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice,
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii
de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2015;
3. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru
finanţarea Asociaţiei „Roman 2000”;
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4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unor imobile
către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;
5. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE
VÎRSTNICE din Municipiul Roman - CASA BUNICILOR şi
aprobarea, pentru anul 2016, a nivelului costului mediu lunar de
întreţinere şi a alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice.
Se supune la vot şi punctul 1) de pe ordinea de zi, privind alegerea d-lui
consilier Doru-Mihai Alexandru ca preşedinte de şedinţă a Consiliului Local
pentru lunile ianuarie şi februarie 2015, conform Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a Consiliului Local.
D-ul primar Laurenţiu-Dan Leoreanu specifică: „S-a păstrat aceeaşi
cutumă pe care o folosim, numai că a apărut această formă prin care
desemnarea să se facă printr-un proiect de hotărâre, şi tot la două luni, în
ordinea pe care am folosit-o întotdeauna, se reia mereu.”
Urmare a supunerii la vot, propunerea este aprobată cu 16 voturi
„pentru”. D-ul consilier Doru-Mihai Alexandru nu a participat la vot.
D-ul preşedinte de şedinţă Doru-Mihai Alexandru continuă prezentarea
proiectelor de pe ordinea de zi:
La punctul 2) de pe ordinea de zi – acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2015 – avizul comisiei
pentru buget-finanţe este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în
unanimitate.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – alocarea de fonduri din bugetul
local pentru finanţarea Asociaţiei „Roman 2000” – avizul comisiei pentru
buget-finanţe este favorabil. Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
D-ul Primar intervine cu o menţiune: „Este vorba despre funcţionarea
celor trei piloni sociali: Casa Bunicilor, Casa Socială şi Casa Copiilor, pentru
perioada când se va trece la Direcţia de Asistenţă Socială.
Ştiţi că la sfârşitul anului trecut s-a aprobat în şedinţă de consiliu local
organigrama cu noua Direcţie de Asistenţă Socială, şi va cuprinde şi aceşti
piloni. Numai că până atunci, pentru a se putea plăti salariile şi hrana în
primele luni ale anului, este necesar să acordăm bani pentru finanţarea acestor
piloni.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în
unanimitate.
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La punctul 4) de pe ordinea de zi – transmiterea în administrare a
unor imobile către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – avizul comisiei
pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
D-ul Primar specifică: „Este vorba despre acele apartamente pe care
le-am cumpărat la sfârşitul anului trecut şi care vor trebui repartizate unor
specialişti pe care vrem să îi aducem în Roman, ca şi medici la Spitalul
Municipal de Urgenţă, ele rămânând în proprietatea municipalităţii.”
D-ul consilier Constantin Holban adresează o întrebare pe acest subiect:
„Există nişte criterii pentru a le repartiza?”
D-ul consilier Leonard Achiriloaei răspunde: „[După ce] le vom prelua,
se va face un Regulament pe care, ulterior, îl vom aproba în Consiliul de
Administraţie [al Spitalului] precum şi criteriile după care o să le acordăm.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi
„pentru”. D-nii consilieri Leonard Achiriloaei şi Gabriel Andrici nu au
participat la vot.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – completarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU
PERSOANE VÎRSTNICE din Municipiul Roman - CASA BUNICILOR şi
aprobarea, pentru anul 2016, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere
şi a alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice – avizul comisiei
de buget-finanţe este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
D-ul Primar clarifică circumstanţele acestui proiect suplimentar: „La
sfârşitul anului trecut a fost un control la acest pilon: Casa Bunicilor. În urma
controlului făcut de către Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială s-au stabilit
nişte repere care trebuiesc îndeplinite, inclusiv modificări la Regulament şi
stabilirea costului mediu, până pe 2 Februarie. La fel ca la toate celelalte centre
din ţară, se va solicita coparticiparea sau cofinanţarea celor care locuiesc
acolo. Este o obligaţie legală şi noi trebuie doar să ne raliem la ea. Despre asta
este vorba şi trebuie să fim în termenul acesta, dat în urma controlului. Vă
mulţumesc.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în
unanimitate.
D-ul Primar Laurenţiu Dan Leoreanu adaugă următoarele precizări:
„Vreau să vă informez doar câteva lucruri. Aceasta a fost o şedinţă de
îndată, datorită câtorva proiecte urgente pe care a trebuit să le aprobăm pentru
funcţionare.
La sfârşitul lunii Ianuarie vom avea şedinţă ordinară în care ne
propunem să aprobăm şi bugetul local. Acesta se află expus în dezbatere
publică pe site-ul şi la avizierul Primăriei. Se pare că bugetul local al anului
2016 va fi un buget mai bun decât cel din anul 2015, şi vom menţine toate acele
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proiecte care au fost în secţiunea de dezvoltare, plus acele proiecte care au fost
prinse şi votate în Consiliul Local în Strategia de Dezvoltare.
De astfel, la sfârşitul lunii vom intra cu mai multe strategii de dezvoltare
în şedinţa ordinară, astfel încât lucrurile să capete o dimensiune şi o
integralitate, vizavi de toate aceste aspecte. Deci vom avea pe 28 sau 29
Ianuarie o şedinţă ordinară în care dorim să aprobăm şi bugetul.
Vă mulţumesc frumos pentru participare şi vă doresc o zi bună.”
Nemaifiind alte intervenţii, d-ul preşedinte de şedinţă Doru-Mihai
Alexandru declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Doru-Mihai ALEXANDRU

Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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