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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 04.11.2016, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1860 din 01.11.2016.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa Roman
Vodă, nr. 1, începând cu ora 1300.
La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 21 de consilieri locali.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Dl Viceprimar Lucian – Ovidiu Micu pune în vedere membrilor Consiliului
local dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei
publice locale: „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor
consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al
patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor
consiliului local”. Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu atenţie proiectele
de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu
participaţi la vot.”
Dl preşedinte de şedinţă Bogdan-Costinel Andrieş declară şedinţa deschisă şi
legal constituită.
Se supune spre aprobare ordinea de zi cu 2 proiecte plus un proiect
suplimentar, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. 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;
2. Proiect privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate
privată a Municipiului Roman;
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Proiect suplimentar:
3. Proiect privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi
a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi
efectuate în cadrul proiectului "Creşterea eficienţei energetice în clădirile
rezidenţiale din Municipiul Roman".
La punctul 1) de pe ordinea de zi – 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 – avizul Comisiei pentru buget finanţe este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Dl consilier Daniel – Laurenţiu Vasiliu intervine: „Dorim să investim şi în
Clubul Sportiv Roman, să avem performanţă, iar cu această ocazie am vrea să vedem
niste realizări ale H.C.M., în special datorită faptului că în momentul de faţă se află
într-un mic impas. Dorim să investim în continuare, dar să se vadă şi performanţă în
urma acestor investiţii”.
Dl Primar subliniază: „Este foarte corect punctul dvs de vedere şi, cu toate că
aţi dori să dăm mai mulţi bani, mai mult decât atât nu putem, în momentul de faţă.
Vis-a-vis de performanţă, venim cu o practică: în campionat avem o înfrângere
acasă, dar avem 2 puncte luate afară, puncte pe care nu le-am mai luat niciodată în
istoria Municipiului, la Braşov şi la Zalău. Cu toate acestea nu ne-am declarat
mulţumiţi, deşi în Cupele Europene am fost învinşi de o echipă de top, din Europa, şi
am pierdut la diferenţe mic, spre deosebire de echipa din Braşov, campioana
României şi a Europei, care a fost învinsă la scoruri ruşinoase. În continuare, au fost
luate unele decizii, s-au aplicat sancţiuni la nivelul lotului şi chiar schimbarea
antrenorului. Este o preocupare permanentă a celor din conducere. Sumele în
discutie de astăzi, nu ţin de handbal. Este vorba de 100.000 lei care vine dintr-o
alocare pentru fotbal, care a avut 500.000 lei în fiecare an, iar anul acesta a primit
doar 400.000 lei. Vin din 30.000 lei care au fost alocate în acest an, au rămas pe
club şi se transferă de acolo în Primărie şi din Primărie la club. Deci sunt bani care
deja au fost alocaţi. Şi mai sunt 50.000 lei pentru salariile, pe luna decembrie, ale
personalului din cadrul clubului, cu reglarea de sfârşit de an a acestei noi structuri
înfiinţată prin organigrama şi statul de funcţii ale Primariei”.
Dl consilier Constantin Holban precizează faptul că: „Aceşti bani reprezintă,
din cererea de 1,8 miliarde lei vechi...”.
Dl Primar preia ideea: „.. din care 300.000 lei erau deja prinşi şi sunt aduşi din
partea veche în partea nouă... De fapt, sunt transferurile”.
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 21 de voturi;
Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 2, aceasta este aprobată cu 20 de voturi;
Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 3, aceasta este aprobată cu 21 de voturi;
Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 4, aceasta este aprobată cu 21 de voturi.
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Dl consilier Leonard Achiriloaei nu a participat la votarea anexei nr. 2 a
proiectului de la punctul 1 al ordinii de zi.
La punctul 2) 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.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului:"Creşterea eficienţei
energetice în clădirile rezidenţiale din Municipiul Roman"– avizul Comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil.
Avizul Comisiei pentru buget - finanţe este favorabil.
Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Dl Primar intervine pentru câteva clarificări: „S-a modificat, în această
săptămână, din nou, Ghidul de Finanţare”.
Dl consilier C-tin Holban arată că „Îl aprobasem...”.
Dl Primar menţionează faptul că „L-am aprobat încă de 3 ori. S-a modificat
Ghidul şi, de fiecare dată, trebuie să facem adaptări, astfel încât hotărârea de
consiliu şi indicatorii tehnico – economici să fie în concordanţă cu spiritul
proiectului, astfel cum este prevăzut în Ghid. Aceasta este cauza supunerii
proiectului, din nou, spre aprobare. Vă mulţumesc frumos!”.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate
de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş declară
închise lucrările şedinţei.
Dl Primar mulţumeşte tuturor consilierilor locali pentru că au răspuns invitaţiei
de a participa la şedinţa extraordinară din 04.11.2016: „Au fost nişte subiecte urgente
şi vă mulţumesc pentru că aţi venit cu toţii, pentru conlucrare şi pentru atitudinea dvs
pozitivă. O zi frumoasă tuturor şi un week-end plăcut vă doresc!”.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Bogdan-Costinel ANDRIEŞ

Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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