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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 05.12.2016, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Viceprimarului Municipiului Roman 

nr. 2025 din 05.12.2016.  

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa Roman 

Vodă, nr. 1, începând cu ora 14
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 16 de consilieri locali, lipsă fiind următorii consilieri locali: 

Ilie Boloca, Petru Farcaşi, Andrei Fron, Ştefan – Graţian Iacob şi Daniel – Laurenţiu 

Vasiliu.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl Secretar al Municipiului Roman declară şedinţa deschisă şi legal constituită, 

asfel încât supune spre aprobare ordinea de zi cu 2 proiecte, aceasta fiind aprobată cu 

unanimitate de voturi, după cum urmează:  

 

1. Proiect privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

 

2. Proiect privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei obiectivelor 

de investiții finanţate din bugetul local și a listei de studii și proiecte 
finanţate din bugetul local, pe anul 2016 . 

 

În continuare, dl Secretar al Municipiului Roman supune spre aprobare primul 

proiect al ordinii de zi întocmit în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local Roman, respectiv alegerea preşedintelui de şedinţă 

în persoana dlui consilier local George – Alexandru Bălan, pentru următoarele 3 luni: 

decembrie 2016 – februarie 2017, inclusiv. 

Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl preşedinte de şedinţă George – Alexandru Bălan supune aprobării proiectul 

nr. 2 al ordinii de zi, respectiv rectificarea bugetului local consolidat, a listei 
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obiectivelor de investiții finanţate din bugetul local și a listei de studii și proiecte 

finanţate din bugetul local, pe anul 2016. 

Avizul Comisiei pentru buget - finanţe este favorabil, cu o îndreptare de eroare 

materială la anexa nr. 2, pagina 1, la Partea de Cheltuieli, în sensul că toate sumele 

situate în coloanele „TR. IV” şi „TOTAL AN” aflate sub +250 trebuie ridicate cu un 

rând, în aşa fel încât suma de +50 să corespundă indicatorului „Hrană pentru 

oameni”, celelalte sume urmând corespunzător.  

 

  Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

   

 Dl consilier Leonard Achiriloaei propune supunerea la vot a proiectului în 

discuţie, pe anexe şi precizeză că nu participă la votarea anexei nr. 2 a proiectului. 

Se supune la vot proiectul pe anexe: 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 1, aceasta este aprobată cu 16 voturi 

„pentru”; 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 2, aceasta este aprobată cu 15 voturi 

„pentru”; 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 3, aceasta este aprobată cu 16 voturi 

„pentru”; 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 4, aceasta este aprobată cu 16 voturi 

„pentru”. 

 

 Dl Primar intervine cu precizări faţă de această rectificare: „Ştiţi că luna 

trecută am fost în imposibilitatea de a asigura banii pentru persoanele cu handicap 

ca însoţitori. Drept urmare, pentru că sumele nu au fost rectificate la nivel naţional, 

am luat din bugetul local şi am dat 50% din sume pentru a-i ajuta pe oameni si să 

nu-i lasăm într-o situaţie disperată. În momentul de faţă, la sfârşitul lunii noiembrie, 

m-am deplasat la Bucureşti cu un memoriu pe care l-am făcut către Guvern, la 

Ministerul de Finanţe. Am susţinut acolo necesitatea plăţii, în integralitatea sa, 

pentru persoanele cu handicap şi pentru personalul din învăţământ.  

 Vreau să vă informez, pe această cale, prin dvs. şi prin mass-media, că am 

reuşit să obţin toţi banii pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, de la 

Bucureşti de la Guvernul Cioloş şi de la Ministerul Educaţiei, pentru personalul din 

învăţământ: profesori, personalul didactic auxiliar şi nedidactic. Aceste categorii de 

persoane au toţi banii până la sfârşitul anului. Au fost asigurate toate sumele.     

 Mai mult decât atât, am reuşit să obţin sume bune şi pentru rectificări 

bugetare, pentru urgenţele pe care le avem. Aşadar, sperăm să primim un sprijin şi 

de la Consiliul Judeţean Neamţ, să fie o echilibrare corectă şi onestă, în acest caz 

având posibilitatea să încheiem în cele mai bune condiţii anul calendaristic 2016. 

Sper ca aceasta echilibrare să se facă, cum spuneam, onest pentru toate U.A.T.-urile 

din judetul Neamţ, pentru că în aceste U.A.T.-uri trăiesc oameni care sunt nemţeni cu 

toţii, indiferent de orientarea politică, drept pentru care sperăm să facem un lucru 

corect, drept şi frumos pentru întregul judeţ, cu o administraţie care lucrează onest 

pentru cetăţean. 

 Vă mulţumesc frumos ! Ceea ce a depins de mine am făcut. Am rezolvat aceste 

probleme. Astăzi am rectificat bugetul. Acesta va fi trimis la Direcţia de Finanţe şi 
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Taxe şi la Trezorerie, astfel încât să fie operaţional şi la sfârşitul acestei săptămâni 

fondurile să se îndrepte către beneficiari. 

 Vă mulţumesc frumos şi vă urez o zi bună tuturor !” 

       

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte George – Alexandru Bălan declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

              Preşedinte de şedinţă  

            Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

        George – Alexandru BĂLAN   Gheorghe CARNARIU 


