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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 22.03.2016, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 498/21.03.2016.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1000.
Dl preşedinte de şedinţă Mihai Armanu întâmpină persoanele prezente cu
următoarele cuvinte: „Vreau să reamintesc că astăzi este 22 Martie, echinocţiu
de primăvară, şi totodată Ziua Mondială a Apei. Am să dau un citat din Henri
Coandă:
<Secretul longevităţii e apa pe care o consumăm.>”
Dl preşedinte de şedinţă declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local.
La apelul nominal efectuat, se constată şi se înregistrează prezenţa a 15
consilieri locali, lipsind motivat următorii consilieri: dl D. Ouatu, dl V.B. Savin,
dl V. Mocanu, dl G. Andrici şi dl P. Farcaşi.
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 modificarea bugetului local pe anul 2016
– iniţiator Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
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2) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219/2015, privind
înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică
în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – iniţiator
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman;
3) Proiect de hotărâre privind modificarea unor Hotărâri D.A.S. –
iniţiator Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman
La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea bugetului local pe anul
2016 – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil cu un amendament: În
enumerarea actelor normative, la alin. 3, se trece Legea 339/2015, nu 39/2015,
eroarea fiind una materială.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 219/2015,
privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – avizul comisiei
pentru administraţie publică, sport şi turism este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil
Dl Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu intervine: „Aş vrea să vă precizez,
hotărârea a fost aprobată într-o şedinţă anterioară. Problema se pune că acolo
unde a fost nominalizat ca sport <Tenis de câmp>, Federaţia Română se
numeşte <Federaţia Română de Tenis>, şi trebuie scos <de câmp>, pentru că
este de tenis, generic. E singura modificare care se face la hotărâre.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea unor Hotărâri D.A.S. –
avizul comisiei pentru administraţie publică, sport şi turism este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Dl Primar preia la final cuvântul:
„Vom mai avea o şedinţă la sfârşitul lunii. Noi şedinţa ordinară am avuto la începutul lunii. Vom mai avea o şedinţă la sfârşitul lunii, cu aprobarea unui
proiect pe care îl vom trimite la Bruxelles, despre care am făcut vorbire şi
despre care vom veni cu detalii. În momentul acesta se lucrează la foc continuu,
zi şi noapte, şi sperăm că până la data de 31, când e data depunerii de proiecte,
un proiect ce va accesa fonduri direct de la Comisia Europeană de la Bruxelles,
să avem o şedinţă în care să aprobăm indicatorii tehnico-economici.
Un proiect integrat, care se referă atât la partea socială, atât la producţia
de energie regenerabilă, şi în producţia de materiale pentru construcţii din
deşeuri de construcţii de pe raza municipiului Roman. Nu există nici în Roman,
nici în Piatra, nici în marile oraşe din jur un depozit de materiale de construcţii.
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Aţi văzut şi în jurul Romanului, mai ales în comunele limitrofe, şi în jurul
marilor oraşe, depuneri de materiale de construcţii provenite din demolări,
cărămizi, betoane, pe câmpuri. Noi trebuie să facem un astfel de depozit, nu
numai atât, ci să facem şi prelucrarea acestora pe mai multe tipuri de activităţi,
pentru fundaţii drumuri, pentru construcţii de semifabricate, pentru materiale,
încât să putem asigura un gen de economie socială, iar aceste materiale să le
folosim, noi, Primăria, în activităţi de reparaţii curente, de întreţinere, chiar şi
capitale pe care le avem la obiectivele noastre.
În momentul de faţă, proiectul are S.F.-urile (studii de fezabilitate) pe
cele trei părţi. Se lucrează la integrarea şi traducerea lor, şi până la sfârşitul
lunii, cu voia dvoastră o să convoc o şedinţă pentru a aproba indicatorii
tehnico-economici şi a trimite acest proiect către Bruxelles. Vă mulţumesc
frumos şi vă urez o zi bună în continuare.”
Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte Mihai Armanu declară închise
lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mihai ARMANU

Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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