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Emitent: Secretarul Municipiului Roman
Nr. 981 din 18.01.2016

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 18.01.2016, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 110/15.01.2016.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1200.

La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 15 consilieri locali, lipsind motivat 6 consilieri locali,
respectiv: d-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac, d-na consilier Iulia Havrici-
Tomşa, d-ra consilier Livia-Nicoleta Patraşcu, d-ul consilier Vasile Mocanu,
d-ul consilier Andrei Fron şi d-ul consilier Vasile-Bogdan Savin.

Preşedinte de şedinţă este d-ul Doru-Mihai Alexandru care declară
deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local.

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.

Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Artera Roman-Est
DJ207A – str. Plopilor – DN2” – iniţiator Laurenţiu-Dan Leoreanu –
Primarul Municipiului Roman;
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La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Artera Roman-Est
DJ207A – str. Plopilor – DN2” – avizul comisiei pentru urbanism şi
amenajarea teritoriului a fost favorabil.

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu

unanimitate de voturi.

D-ul primar Laurenţiu Dan Leoreanu specifică faptul că această hotărâre a
fost cerută de Minister în ziua de joi, 14 ianuarie, cu dată scadentă luni, pe 18
ianuarie. Aceasta conţine, în mare parte, modificările datorate scăderii Taxei pe
Valoare Adăugată (TVA) la 20%, pe sumele cuprinse în anexă, efectuarea
modificărilor fiind necesară continuării şi finalizării obiectivului.

De asemenea, d-ul primar invită membrii consiliului în ziua de duminică,
24 ianuarie, la ora 9:30, la Stejarul Unirii pentru a participa la activitatea
specifică sărbătoririi Zilei Unirii.

Nemaifiind alte intervenţii, d-ul preşedinte Doru-Mihai Alexandru declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier, Secretarul municipiului Roman,

Doru-Mihai ALEXANDRU Gheorghe CARNARIU
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