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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27.06.2016, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1030/24.06.2016.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa
Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1000.
Dl preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaei declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local.
Se procedează la ascultarea imnului naţional, iar apoi un ceremonial
religios susţinut de Preot Protopop Dragoş Munteanu.
La apelul nominal efectuat, se constată şi se înregistrează prezenţa a 16
consilieri locali, lipsind motivat următorii consilieri: dl R.C. Curpăn, dl C.
Holban, dl M. Scutaru, dl L.O. Micu şi dl D.L. Vasiliu.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, iar aceasta este aprobată cu
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1) Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului;
2) Ceremonia de depunere a jurământului de către primar.
La punctul 1) de pe ordinea de zi privind Prezentarea hotărârii
judecătoreşti de validare a mandatului primarului – dna judecător Mirela
Giurgilă - preşedinte a Judecătoriei Roman, prezintă Sentinţa civilă nr. 1789 din
24.06.2016, privind validarea alegerii dlui Laurenţiu Dan Leoreanu în funcţia de
Primar al Municipiului Roman.
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La punctul 2) de pe ordinea de zi privind Ceremonia de depunere a
jurământului de către primar – dl Primar Laurenţiu Dan Leoreanu depune în
faţa Consiliului Local jurământul prevăzut la art. 32 alin. (1) şi art. 60 alin. (1)
din Legea Administraţiei Locale nr. 215/2001R.
Dl Primar adresează un cuvânt de nou-început tuturor locuitorilor
Municipiului Roman: „Iată că pornim de luni, aşa cum este orânduit la început
de săptămână, într-un mandat nou, cu un consiliu nou şi cu un primar care
astăzi a depus jurământul în faţa dumneavoastră, şi prin intermediul presei, în
faţa locuitorilor Municipiului Roman.
Plecăm la drum cu cele mai bune gânduri de a continua programul de
reconstrucţie, de dezvoltare a Municipiului Roman. Sunt convins că vom face
echipă bună, şi vom lucra, vom veni cu proiecte dintre cele mai frumoase, dintre
cele mai generoase, pentru locuitorii acestui municipiu. Aşa e bine, aşa e corect,
ca toate lucrurile să fie în regulă.
Am aşteptat ca din punct de vedere juridic toate lucrurile să fie aşezate în
conformitate cu legea. Oricine poate să aibă semne de întrebare, dacă legea
este cea care le lămureşte. Aşadar astăzi, prin hotărârea judecătorească şi
jurământul depus în faţa dumneavoastră încep acest al treilea mandat, mânat de
cele mai bune gânduri, sub binecuvântarea primită astăzi, şi mulţumesc
părintelui protopop şi preoţilor care au fost astăzi prezenţi şi au dat
binecuvântare în începerea acestei lucrări, pentru că nici un drum nu poate să
înceapă fără Dumnezeu, şi de asemenea, împreună cu colegii din Consiliu
Local, colegii din administraţia publică locală, mulţumesc tuturor celor cu care
am lucrat până în prezent, şi sunt convins că împreună vom face lucruri
frumoase. Ne implicăm, suntem pozitivi, suntem constructivi, suntem receptivi,
la toate problemele, la toate soluţiile, la toate iniţiativele, iar din acestea,
împreună, le vom alege pe cele mai bune, pentru a aduce o creştere a nivelului
de trai în Municipiul Roman.
De altfel, în acest an, în partea a doua a anului 2016 vom veni cu surprize
frumoase pentru romaşcani, cu edificarea unor lucrări începute în mandatul al
doilea, dar şi cu dezvoltarea economică a Municipiului Roman, aşa încât în
partea a doua, aşa cum spuneam, a anului 2016, veţi vedea lucruri frumoase,
care se vor finaliza pe care le-am anunţat atât în mandatul al doilea cât şi în
campania electorală.
Veţi vedea că aceste lucruri nu au fost anunţate doar de dragul unei
propagande, ci tocmai pentru că lucrurile se aşează şi Romanul va deveni ceea
ce mi-am dorit mereu, o capitală a Ţinutului de Jos a Moldovei, un centru
economic, un pol de dezvoltare, unul din cele mai importante municipii ale
Moldovei şi ale României.
De altfel, în ultimii ani, am reuşit să aşezăm Romanul pe primul loc din
punct de vedere economic şi al dezvoltării în judeţul Neamţ, şi îmi doresc să-l
aşezăm în primele trei municipii ale Moldovei. Sunt convins că Romanul va juca
un rol important atât geo-strategic cât şi economic în această parte a ţării şi
împreună vom fi şi martorii dar şi artizanii unui program de dezvoltare frumos
pentru Municipiul Roman, şi împreună vom aduce zâmbet, vom aduce
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bunăstare, vom aduce credinţă şi vom aduce energie pozitivă în întreg
municipiul şi în sufletul fiecărui romaşcan.
Doamne ajută la început de drum şi doamne ajută să facem cele mai
frumoase lucruri ! Să fim sănătoşi şi să putem construi pentru Roman şi pentru
romaşcani !”
Dl preşedinte de şedinţa Leonard Achiriloaei încheie cu urări din partea
Consiliului Local: „În numele consilierilor locali vă urăm şi noi succes,
sănătate, să îndepliniţi ceea ce v-aţi propus şi sperăm în aceeaşi colaborare
bună dintre legislativ şi executiv şi pe următorul mandat.”
Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaei
declară închise lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Leonard ACHIRILOAEI

Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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