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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 21.04.2016, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 723 din
15.04.2016.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 12 00.
La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se
înregistrează prezenţa a 18 consilieri locali, lipsind motivat dl consilier Vasile
Bogdan Savin şi dra consilier Livia-Nicoleta Patraşcu.
Dl Secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local
prevederile alineatului 1 al articolului 46 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.”
Dl preşedinte de şedinţă Mihai Armanu declară deschisă şedinţa ordinară
a Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
În continuare, dl Armanu supune la vot procesele-verbale ale şedinţelor
din luna Martie, şi anume:
- şedinţei ordinare din 02.03.2016, procesul verbal este aprobat cu
unanimitate de voturi;
- şedinţei extraordinare din 11.03.2016, procesul verbal este aprobat cu
unanimitate de voturi;
- şedinţei extraordinare din 22.03.2016, procesul verbal este aprobat cu
unanimitate de voturi;
- şedinţei extraordinare din 30.03.2016, procesul verbal este aprobat cu
unanimitate de voturi.
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Se supune spre aprobare, în continuare, ordinea de zi cu următoarele
modificări:
- se introduce punctul 18) (suplimentar 1) – Proiect de hotărâre privind
modificarea H.C.L. nr. 183/19.12.2014 privind aprobarea trecerii unui
teren din domeniul privat al municipiului, în domeniul public al statului;
- se introduce punctul 19) (suplimentar 2) – Proiect de hotărâre privind
darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri),
aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către unităţile de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman;
- se introduce punctul 20) (suplimentar 3) – Proiect de hotărâre privind
preluarea unor contracte de închiriere prin novaţie de către C.S.M. Roman;
- se introduce punctul 21) (suplimentar 4) – Proiect de hotărâre privind
aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Roman a unui
apartament;
aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al
terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea
terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 90/2014 și 101/2012
privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de
parcare de pe raza Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 74/2016 privind
aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă şi
publicitate în Municipiul Roman;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.
111/2010, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea,
autorizarea şi desfăşurarea activitaţilor comerciale şi de prestari
servicii în Municipiul Roman;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015
privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie
publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat cu Asociația Tenis Club Municipal Roman și Asociația
Club Sportiv Sporting Roman;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 85/2015 privind
înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive
şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu;
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în
valoare de 1.283.282 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în
vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii
Europene, aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum și
unele măsuri fiscal-bugetare;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii și
reevaluării bunurilor de natura terenuri și clădiri la ordonatorii
terțiari – unități de învățământ, bunuri ce aparțin domeniului public
și privat al Municipiului Roman;
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a
listei de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare şi a listei de
studii şi proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare;
14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 10 din H.C.L. nr. 62 din
02.03.2016;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local;
16. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului
Roman şi a unor consilieri locali pentru negocierea și semnarea
acordului și contractului colectiv de muncă la nivel de unitate din
partea angajatorului, precum şi actele adiţionale ale acestora;
17. Prezentarea Raportului de Activitate pentru anul 2015 de către dl
Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu;
18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 183/19.12.2014
privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat al
municipiului, în domeniul public al statului;
19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile
(construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al
Municipiului Roman, către unităţile de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică din Municipiul Roman;
20. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere prin
novaţie de către C.S.M. Roman;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea
Municipiului Roman a unui apartament.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – privind validarea unui mandat de
consilier – avizul comisiei de validare este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Dna Liliana Chelariu depune jurământul: "Jur să respect Constituţia şi
legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea
mea pentru binele locuitorilor Municipiului Roman. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!"
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Se procedează la înmânarea eşarfei şi insignei de consilier.
Dul preşedinte de şedinţă, Mihai Armanu, adaugă:
„Dna Chelariu, vă felicit pentru venirea în mijlocul nostru şi din clipa
aceasta puteţi participa la vot.”
Dna Chelariu răspunde: „Şi eu vă mulţumesc că mi-aţi permis să fac parte
din această familie a Consiliului Local şi sper să contribui în această (aşa cum
toată lumea ştie sunt consilier pentru o) lună, cât pentru cel puţin 4 ani.”
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor
terenuri – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este
favorabil, cu amendament la punctul 3 din anexă, unde se reduce suprafaţa de la
40 mp la 37 mp.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul
specificat este aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul 3) 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea cererilor şi repartizarea
terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – 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 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 90/2014 și
101/2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de
parcare de pe raza Municipiului Roman – 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.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 74/2016
privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă şi publicitate
în Municipiul 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 7) de pe ordinea de zi – modificarea şi completarea H.C.L.
111/2010, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea
şi desfăşurarea activitaţilor comerciale şi de prestari servicii în Municipiul
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Roman – 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.
La punctul 8) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 219 din
18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie
publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – avizul
comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism 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.
La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat cu Asociația Tenis Club Municipal Roman și Asociația Club Sportiv
Sporting Roman – dul Primar Laurenţiu Dan Leoreanu intervine:
„Proiectul nr. 9 îl retragem de pe ordinea de zi pentru ca să fie repliat pe
noua structură, să nu-l încheiem cu Primăria, ci cu Clubul Sportiv Municipal
care a luat fiinţă, ca să nu mai intrăm ulterior cu o altă modificare. Deci îl
retragem şi va intra la şedinţa următoare pe noua structură deja înfiinţată.
Mulţumesc.”
La punctul 10) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 85/2015
privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi
de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu – avizul comisiei
pentru administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea contractării unui
împrumut în valoare de 1.283.282 lei, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare
în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene,
aferente perioadei de programare 2007 – 2013, precum și unele măsuri fiscalbugetare – dul Primar face câteva precizări: „Guvernul a pus o pârghie de
finanţare la dispoziţia autorităţilor publice locale doar pentru proiectele prinse
în această finanţare pe sfârşit de exerciţiu bugetar 2007-2014 cu privire la
aceste obiective care din motive obiective nu au putut fi finalizate pentru că au
fost scoase pe sfârşitul acestui exerciţiu bugetar la sfârşitul perioadei. Drept
pentru care este un împrumut subvenţionat, cu dobândă subvenţionată de către
Guvernul României şi care se face doar prin Trezorerie, deci este o pârghie deja
particularizată în sensul că este doar pentru aceste tipuri de obiective şi doar
prin Trezorerie acordat de Guvernul României şi care vin să sprijine finanţarea
acestor proiecte care datorită perioadei scurte în care au fost lansate, în
întreaga ţară au avut depăşiri ca termen. Atunci s-a creat acest mecanism pe
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care şi noi îl dorim să accesăm aşa cum se întâmplă în toată ţara cu aceste
obiective. Vă mulţumesc.”
Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Dul Primar mai face o precizare: „Noi am considerat că sumele nu sunt
mari, ca împrumutul să nu se ducă pe 20 de ani ci pe 10 ani, nefiind un efort
major pentru Primăria Municipiului Roman, atunci am zis să fie redus la 10 ani
pentru ca să putem finaliza în acest an obiectivul, dar plata nu necesită 20 de
ani, în 10 ani poate fi achitat, mai ales că nu e purtător de dobânzi majore.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
„pentru”.
Dna consilier Mihaela Tanovici nu a participat la vot.
La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea rezultatelor inventarierii
și reevaluării bunurilor de natura terenuri și clădiri la ordonatorii terțiari –
unități de învățământ, bunuri ce aparțin domeniului public și privat al
Municipiului Roman – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Dul Primar intervine: „Vreau să vă informez că am reuşit să facem şi
mulţumesc pe această cale domnului consilier personal pe probleme economicofinanciare dul Mihai Plai, o activitate foarte importantă împreună cu comisia de
inventariere şi cu unităţile şcolare, astfel ca să punem la punct patrimoniul
educaţional. Se încheie o etapă de lucru de aproape un an de zile în care s-au
verificat atât scriptele cât şi fapticele, cu vizite în teren şi cu analiză la faţa
locului. Avem întreg patrimoniul al sistemului de învăţământ cuprins aici în
inventariere, şi ne propunem acelaşi lucru ulterior să-l facem şi pentru
domeniul sănătăţii. Dar cred că este o acţiune foarte frumoasă, foarte bună,
foarte funcţională în sensul în care multe unităţi şcolare care vor dori să
acceseze anumite proiecte sau să aibă anumite activităţi să poată folosi această
bază într-un spirit foarte corect şi foarte bine pus la punct. Vă mulţumesc.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate.
La punctul 13) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local
consolidat, a listei de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare şi a listei de
studii şi proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare – avizul comisiei de bugetfinanţe este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Dul consilier Leonard Achiriloaei sugerează votarea individuală pe anexe
a acestui proiect.
Urmare a supunerii la vot, anexa 1 este aprobată cu 17 voturi „pentru”.
Dnii consilieri Leonard Achiriloaei şi Gabriel Andrici nu au participat la vot.
Urmare a supunerii la vot, anexa 2 este aprobată cu 17 voturi „pentru”.
Dna consilier Mihaela Tanovici şi dul consilier Constantin Holban nu au
participat la vot.
Urmare a supunerii la vot, anexa 3 este aprobată în unanimitate de voturi.
La punctul 14) de pe la ordinea de zi – modificarea art. 10 din H.C.L. nr.
62 din 02.03.2016 – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.
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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.
La punctul 15) de pe la ordinea de zi – aprobarea efectuării unor
cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil
cu un amendament: „În urma solicitării nr. 8399/19.04.2016, iniţiator şi
coordonator al proiectului Muzeul din Şcoala Noastră – Atelier de Creaţie şi
Educaţie, dna dr. Otilia Mircea, e vorba de o sumă de 4000 lei pe care comisia
a avizat-o favorabilă. Astfel încât proiectul va avea 10 articole, după art. 9
urmând art. 10 cu această aprobare.”
Prin urmare, hotărârea este modificată cu acest nou articol, şi se ataşează
anexa nr. 7: Acord de Asociere între Municipiul Roman şi dr. Otilia Mircea.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul precizat
este aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul 16) de pe ordinea de zi – mandatarea Primarului
Municipiului Roman şi a unor consilieri locali pentru negocierea și semnarea
acordului și contractului colectiv de muncă la nivel de unitate din partea
angajatorului, precum şi actele adiţionale ale acestora – avizul comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil.
Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Dul Vice-Primar Lucian Ovidiu Micu propune pentru poziţiile de
consilieri mandataţi în cadrul acestui proiect pe dna consilier Iulia HavriciTomşa şi dul consilier Leonard Achiriloaei.
Dul Primar Laurenţiu Dan Leoreanu specifică: „E de treabă aici în sensul
că o să fim prezenţi la negocierile cu sindicatele, împreună.”
Nemaifiind alte propuneri, se trece la votarea celor doi consilieri, prin vot
secret. Fiecare membru al Consiliului primeşte un bilet cu numele celor doi
consilieri propuşi, cu instrucţiunea să taie cu o linie numele celui, sau celor, pe
care nu îi sprijină în această mandatare.
După depunerea voturilor secrete, dul Secretar Carnariu Gheorghe anunţă
rezultatele: în unanimitate, cei doi consilieri sunt încredinţaţi cu această
mandatare.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre, cu cei doi consilieri
propuşi pentru acest mandat de negociere şi semnare, alături de primar, este
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 17) este amânat pentru sfârşitul şedinţei, după votarea punctelor
suplimentare de pe ordinea de zi.
La punctul 18), Suplimentar 1, de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L.
nr. 183/19.12.2014 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat al
municipiului, în domeniul public al statului – avizul comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
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Dul Primar adaugă: „Este vorba despre un contract pe care noi l-am
aprobat pe 12 luni, timpul a trecut dar se pare că banii vin acum de la Minister
pentru construirea de vestiare la Liceul cu Program Sportiv, şi am prelungit de
la 12 luni la 24 de luni ca să ne încadrăm în termen.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 19), Suplimentar 2, de pe ordinea de zi – darea în
administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând
domeniului public al Municipiului Roman, către unităţile de învăţământ
preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman – avizul comisiei
pentru buget-finanţe este favorabil.
Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este
favorabil. Avizul comisiei juridice este favorabil.
Dul Primar clarifică: „Este vorba despre a da în administrare toate
bunurile imobile, construcţii şi terenuri aparţinând domeniului public pe care lam inventariat şi în spate avem şi protocolul de dare în administrare pe care
să-l validăm prin această hotărâre. Vă mulţumesc.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
„pentru”. Dna consilier Mihaela Tanovici nu participă la vot.
La punctul 20), Suplimentar 3, de pe ordinea de zi – preluarea unor
contracte de închiriere prin novaţie de către C.S.M. Roman – avizul comisiei
pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil.
Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Dul Primar intervine: „Este vorba de contractele care au fost încheiate cu
Primăria cu privire la bunurile imobile proprietatea municipiului şi care prin
transfer la Clubul Sportiv Municipal Roman nou înfiinţat le preiau prin novaţie.
Mulţumesc.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 21), Suplimentar 4, de pe ordinea de zi – aprobarea preluării
în proprietatea Municipiului Roman a unui apartament – avizul comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil.
Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.
Avizul comisiei juridice este favorabil.
Dul Primar specifică:
„Este vorba de un apartament tot din fostul bloc cu bulină, acolo unde am
mai luat trei apartamente, acesta este al patrulea. Este un apartament cu două
camere de 55 mp pe care îl luăm la acelaşi preţ pe care le-am luat şi pe
celelalte, la 6900 Euro apartamentul. Cele trei după cum ştiţi le-am dat în
administrare pentru spital, pentru specialişti. Acelaşi drum îl va urma şi acesta,
tot pentru specialiştii pe care să îi atragem în Municipiul Roman. Mulţumesc.”
Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitate de voturi.
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Se pune în discuţie punctul 17) de pe ordinea de zi – prezentarea
Raportului de Activitate pentru anul 2015 de către dl Primar Laurenţiu-Dan
Leoreanu:
„Eu am înaintat raportul, l-am prezentat şi în spaţiul public. Îl aveţi şi
dumneavoastră înaintat către dumneavoastră. Se află şi pe site-ul Primăriei.
Sunt lucrurile pe care am reuşit să le facem în Municipiul Roman
împreună în anul 2015. Vreau să vă mulţumesc pentru colaborare şi pentru
conlucrare. Este o reuşită şi un succes nu numai al Primarului, ci al Primăriei
şi al Consiliului Local, al întregului Municipiu. Sunt lucruri făcute pentru
romaşcani. Sunt prezentate pe tipuri de lucrări, pe tipuri de activităţi şi
evenimente.
Pentru că ne apropiem de finalul acestui mandat, vreau să vă mulţumesc
tuturor pentru colaborare, pentru punctele corecte, verticale pe care le-aţi
ridicat în Consiliul Local, pentru dezbaterile pe care le-am avut, atât în comisii,
atât şi în discuţii pe grupuri politice şi în plen, lucruri care cred eu că au produs
hotărâri de consiliu bune şi legale ţinând cont că procentajul de validare a lor
este de peste 99%. A fost o excepţie care a trebuit adaptată în conformitate cu
legislaţia modificată. În rest s-a dovedit că s-au produs acte legislative locale
corecte, drepte şi bune pentru romaşcani.
Consider că am avut o activitate foarte bună împreună, consider că am
fost un consiliu lucrativ, un consiliu implicat, un consiliu care şi-a dat măsura
competenţei sale. Mi-aş dori ca şi următorul consiliu să fie măcar pe măsura
acestui consiliu, în sensul că să fie prezenţi oameni care cunosc, care ştiu, care
au probitate morală, care au competenţă şi care vin şi se implică şi care ridică
probleme de dragul de a rezolva probleme şi nu de dragul de a se auzi. De
aceea vreau să mulţumesc pentru activitate şi pentru colaborarea pe care am
avut-o împreună.
Vă doresc sănătate tuturor, sper să colaborăm cu foarte mulţi de aici şi în
mandatul viitor, sunt convins că vom putea face lucruri bune şi în ciclul 20162020, şi Dumnezeu să ne lumineze şi să ne ajute. Iar acum fiind în postul
Paştelui, nu pot decât să vă urez un post liniştit, un post încărcat de
spiritualitate, şi să primim Paştele aşa cum se cuvine la români, la romaşcani,
cu bunătate, cu deschidere, cu înţelegere, cu toleranţă şi cu pace. Dumnezeu să
ne binecuvânteze şi să ne apere pe toţi şi cu toţii să ne întâlnim într-un oraş în
care locul este sfinţit încă de înaintaşi şi în care scriem şi noi istorie la rândul
nostru pentru ca generaţiile viitoare să poată vorbi despre noi la modul
apreciativ. Facem acest lucru cu toţii şi sperăm că vom face în continuare în
condiţii cât mai bune. Vă mulţumesc, vă urez o zi bună şi mult succes tuturor.”
Nemaifiind alte intervenţii, d-ul preşedinte Mihai Armanu declară închise
lucrările şedinţei.
Preşedinte de Şedinţă
Consilier,
Mihai ARMANU

Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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