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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 24.11.2016, la şedinţa de îndată 

a Consiliului Local Roman 
 

 

Şedinţa a fost convocată de îndată prin Dispoziţia Primarului nr. 1953 

din data de 23.11.2016. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 14
00

. 

 

La apelul nominal efectuat, se constată şi se înregistrează prezenţa a 16 

consilieri locali, lipsind motivat următorii consilieri:  L. Achiriloaei, I. Havrici-

Tomşa, P. Farcaşi, Ş.G. Iacob, D.L. Vasiliu. 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl preşedinte de şedinţă Bogdan-Costinel Andrieş declară şedinţa 

deschisă şi legal constituită.  

 

 Se supune spre aprobare ordinea de zi cu 3 proiecte, aceasta fiind aprobată 

cu unanimitate de voturi, după cum urmează: 

1. Proiect privind aprobarea completării Registrului local al spaţiilor 

verzi din Municipiul Roman; 

2. Proiect privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Nr. 

167 din 19.08.2016 pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea condiţiilor de 

mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului 
Zăvoi"; 

3. Proiect privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Nr. 

169 din 19.08.2016 pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea factorilor de 

mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea 
Parcului Jora". 
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La punctul 1) de pe ordinea de zi -  aprobarea completării Registrului 

local al spaţiilor verzi din Municipiul Roman – avizul Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

 
La punctul 2) de pe ordinea de zi - modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local Nr. 167 din 19.08.2016 pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea 

condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea 

Parcului Zăvoi" – avizul Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului 

este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

 Dul consilier C. Holban intervine: „Am o întrebare. La utilităţi am 

observat că nu sunt trecute nimic. O cişmea sau ceva de apă, nu o să fie în cele 

două parcuri?” 

 Dul viceprimar L.O. Micu răspunde: „Aveţi acolo dotări şi instalaţii.” 

 Dna Arhitect Şef A.M. Alexe confirmă: „Sunt grupuri sanitare. O să fie şi 

ţâşnitori.” 

 Dul preşedinte de şedinţă B.C. Andrieş adaugă: „Probabil detaliile nu 

sunt trebuie [stabilite] printr-o hotărâre de consiliu. [Acelea] sunt cuprinse în 

instalaţii.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local Nr. 169 din 19.08.2016 pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea 

factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin 

amenajarea Parcului Jora"– avizul Comisiei pentru pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

  

 Dul viceprimar L.O. Micu: „Vă mulţumim pentru operativitate, că aţi 

răspuns pozitiv. Era o urgenţă cu aceste proiecte. Trebuie depuse mâine 

dimineaţă. Aşa cum spunea şi dul consilier, să dea Domnul să fie aprobate.” 

 

 Nemaifiind intervenţii, dl preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

   

           Preşedinte de şedinţă  

         Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

       Bogdan – Costinel Andrieş    Gheorghe CARNARIU 


