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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 14.12.2016, la şedinţa de îndată 

a Consiliului Local Roman 

 

 

Şedinţa a fost convocată de îndată prin Dispoziţia Primarului nr. 2053 

din data de 13.12.2016. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 13
00

. 

 

La apelul nominal efectuat, se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 

consilieri locali, lipsind motivat următorii consilieri:  Andrei Fron, Constantin 

Holban, Ioana Roxana Iorga şi Ştefan – Graţian Iacob. 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl preşedinte de şedinţă George – Alexandru Bălan declară şedinţa 

deschisă şi legal constituită. 

 

 Se supune spre aprobare ordinea de zi cu 4 proiecte plus un proiect 

suplimentar, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează: 

1. Proiect privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor 

proprietate privată a Municipiului Roman; 

2. Proiect privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 

și a acordului de parteneriat pentru proiectul „Împreună pentru 
viitorul tău!”; 

3. Proiect privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect 

și a acordului de parteneriat pentru proiectul „Noi TOȚI vrem la 

ȘCOALĂ !”; 

4. Proiect privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local; 

5. Proiect suplimentar: Proiect privind rectificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2016. 
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La punctul 1) de pe ordinea de zi - aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman – avizul Comisiei 

pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

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

unanimitate de voturi. 

 Dl Primar Laurenţiu Dan Leoreanu face următoarele precizări: „Discutăm 

despre un teren în str. Moldovei, fără număr. În discuţiile pe care le-am avut la 

Bucureşti la Agenţia Naţională de Locuinţe pentru tineri, am obţinut finanţare 

anul viitor pentru două blocuri ANL şi trebuie să le dăm terenul pentru 

inventariere, cadastruire, şi [acum] facem acest demers.  

 De asemenea, vă informez că ieri am semnat la Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice un proiect de 12 miliarde de lei privind 

obiectivul Poarta Nord – sensul giratoriu Dedeman – ocolitoarea Roman-Est. 

Ieri a fost semnat. L-am adus, l-am predat la Achiziţii, Tehnic şi Financiar, iar 

anul acesta şi anul viitor, va fi făcut şi încheiat. 

 Sunt două obiective importante şi majore pentru Municipiul Roman, a 

căror finanţare o avem asigurată încă de anul ăsta pentru anul următor. Vă 

mulţumesc.” 

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi - aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru proiectul 

„Împreună pentru viitorul tău!” – avizul Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. 

Avizul Comisiei pentru buget – finanţe este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

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

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru proiectul 
„Noi TOȚI vrem la ȘCOALĂ !” – avizul Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului este favorabil. 

Avizul Comisiei pentru buget – finanţe este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

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

unanimitate de voturi. 

 Dl Primar intervine: „Aici este vorba de două proiecte cu finanţare 

europeană în cadrul POCU (Programul Operaţional cu Capital Uman), o 

oportunitate pentru accesul la educaţie, la prevenirea şi reducerea părăsirii 

timpurie a şcolii, a abandonului şcolar. Este vorba despre un număr în total de 

305 copii, identificarea şi selectarea lor, şi pe mai multe unităţi şcolare din 

Roman, în Şcoala fostă nr. 2, care e structură a Liceului Danubiana, în Liceul 

Vasile Sav, dar şi alte unităţi şcolare care vor accesa acest proiect. Deocamdată 

e partea de principiu pe care o aprobăm astăzi, pentru a susţine din punct de 

vedere financiar cota de 2% care revine unui astfel de tip de proiect. Vă 

mulţumesc.”  
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La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei cheltuieli 

din bugetul local – avizul Comisiei pentru buget – finanţe este favorabil. 

 Avizul Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret este 

favorabil.  

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

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

unanimitate de voturi. 

 

Proiect suplimentar: 

 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2016 – avizul Comisiei pentru buget – finanţe este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

 Întrucât nu sunt cazuri de incompatibilitate sau de conflict de interese, 

proiectul este supus aprobarii în ansamblul său, şi nu separat pe anexe. 

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

unanimitate de voturi. 

  

 Nemaifiind intervenţii, dl preşedinte George – Alexandru Bălan declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

  

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

   George-Alexandru Bălan     Gheorghe CARNARIU 


