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Emitent: Secretarul Municipiului Roman
Nr. 4275 din 10.03.2017

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 10.03.2017, la şedinţa de îndată

a Consiliului Local Roman

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 287 din 09.03.2017.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa

Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1300.
La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului Roman se constată

şi se înregistrează prezenţa a 12 consilieri locali, lipsind următorii consilieri
locali: I. Boloca, R. C. Curpăn, P. Farcaşi, I. Havrici-Tomşa, C. Holban, E.
Patraşcu, M. Scutaru, D. L. Vasiliu.

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local,
dl Secretar propune aprobării primul proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă, în persoana dlui consilier Mircea Beloiu, pentru
perioada de 3 luni – Martie-Mai 2017.

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în
unanimitate de voturi;

Dl preşedinte de şedinţă Mircea Beloiu declară şedinţa deschisă şi legal
constituită.

„Bună ziua şi vă mulţumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-aţi
acordat-o. Începând de astăzi, timp de 3 luni de zile, împreună cu
dumneavoastră, vom aproba şi vota toate proiectele de hotărâri necesare
romaşcanilor şi comunităţii romaşcane. Vă mulţumesc încă o dată.”

Se supune spre aprobare, în continuare, ordinea de zi cu 6 puncte, 5
proiecte din dispoziţia de convocare şi 1 proiect suplimentar, aceasta fiind
aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;



Pag. 2 / 4

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea înscrierii în programele
guvernamentale de construire de locuințe și încheierea unor
parteneriate în acest scop;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
pentru realizarea obiectivului de investiţii „Dezvoltarea, modernizarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Tehnologic „Vasile
Sav” Roman”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Liceului Teologic „Episcop
Melchisedec” Roman”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local;

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării Municipiului
Roman.

Punctul 1) de pe ordinea de zi, deja fiind votat, se trece la punctul 2.

La punctul 2) de pe ordinea de zi – solicitarea înscrierii în programele
guvernamentale de construire de locuințe și încheierea unor parteneriate în
acest scop – avizul Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este
favorabil.

Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în

unanimitate de voturi.

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general
actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii „Dezvoltarea,
modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Tehnologic
„Vasile Sav” 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 în

unanimitate de voturi.

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general
actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Liceului Teologic „Episcop
Melchisedec” 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 în

unanimitate de voturi.
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La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local - avizul Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi
tineret este favorabil. Avizul Comisiei pentru buget-finanţe este favorabil.

Avizul Comisiei juridice este favorabil.
Dl preşedinte de şedinţă Beloiu propune votarea acestui proiect pe articole.

Astfel, art. 1, privind alocarea din bugetul local a sumei de 3.150 lei Colegiului
Național „Roman Vodă” din Roman pentru organizarea în bune condiții a
Concursului Național de Fizică „Evrika” din perioada 31 martie – 2 aprilie 2017
este aprobat în unanimitate de voturi.

Dna consilier Daniela Gabriela Suman intervine: „Dacă îmi permiteţi o
intervenţie. Suma aceasta este solicitată pentru a putea fi editate mai multe
culegeri de fizică, în memoria profesorului Mircea Gligor care s-a pierdut anul
trecut şi care a lăsat materiale deosebit de preţioase pe care colegii din
asociaţia profesorilor de fizică le-au preluat spre publicare. Aceste culegeri vor
fi distribuite elevilor participanţi la acest important concurs de fizică Evrika şi
în sensul aceste este solicitat sprijinul Consiliului local.”

Art. 2 privind alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Școlii
Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Roman pentru premierea câștigătorilor
ediției a III-a a Concursului Interjudețean „Matematica pentru toți” ce se va
desfășura în data de 30 martie 2017 este aprobat în unanimitate de voturi.

Art. 3 privind alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei Colegiului
Tehnic ,,Petru Poni” din Roman pentru premierea câștigătorilor Concursului
Interjudețean de Matematică α și Ω – ediția a XVI-a, din perioada 07 – 09
aprilie 2017 este aprobat în unanimitate de voturi.

La punctul 6), proiect suplimentar – mandatarea reprezentării
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 în

unanimitate de voturi.

Dl Primar Lucian-Ovidiu Micu face următoarele precizări:
„Vreau să felicit în primul rând Consiliul Local, membrii Consiliului

Local, pentru că au dat dovadă de mare responsabilitate atunci când achiesează
la proiectele pe care le supunem dezbaterii publice şi vă anunţ că ieri am
obţinut locul I care s-a acordat Municipiului Roman. Este şi meritul
dumneavoastră al consilierilor locali. Locul I pentru reducerea emisiilor de
dioxid de carbon. Am redus în anul 2015 – 363.4 tone CO2. Este vorba de acel
proiect „Oraşe Verzi – Regiuni Verzi”, finanţat prin intermediul contribuţiei
elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Aceasta este şi diploma pe care
am obţinut-o ieri. Cred că e important să ştim cu toţii că implicarea noastră în
protejarea mediului este importantă.
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Acum am văzut că lipsesc şi colegii de la PSD. Îmi pare rău că nu sunt
prezenţi pentru a primi şi ei aceste merite. Sigur îi mulţumim şi dlui deputat
Laurenţiu Dan Leoreanu care a fost prezent la această conferinţă. A fost vorba
de o conferinţă de 2 zile. Dumnealui a reprezentat şi Parlamentul României la
acest eveniment, dar sigur şi în calitate de iniţiator al acestor demersuri, îi
mulţumim domniei sale.

Pe ordinea de zi de astăzi au fost o serie de proiecte foarte importante, de
aceea şi caracterul de îndată al convocării. Noi am dat mapele de şedinţă încă
de ieri pentru a fi supuse dezbaterii de către Consiliul Local, chiar dacă legea
prevede la şedinţele de îndată că pot fi acordate şi în ziua şedinţei, chiar cu
câteva ore înainte. Noi am zis, pentru transparenţă, să fie date cu o zi înainte. E
vorba despre depunerea a două proiecte pentru finanţare de la Ministerul
Dezvoltării, aşa cum aţi văzut, Liceul Tehnologic Vasile Sav şi Liceul Teologic
Episcop Melchisedec. Două clădiri care necesită intervenţii şi finanţări, şi cred
că e în interesul tuturor să aprobăm aceste devize actualizate. E vorba şi de
acele construcţii de locuinţe de serviciu pentru tinerii din domeniul sănătăţii şi
din educaţie. De asemenea, şi alocarea unor sume de bani, unele dintre ele
având caracter urgent pentru concursurile care vor avea loc în cursul acestei
lunii.

Îmi pare rău că nu sunt toţi consilierii la fel de responsabili. În trecut ştiu
că a fost o colaborare foarte bună. Ca drept dovadă, şi primirea unor premii la
nivel naţional, deşi de la judeţ nu ne ajută cu absolut nimic. Se pare că preiau
acest model de ignoranţă faţă de cetăţenii Municipiului Roman. E însă
important că suntem noi ceilalţi. De aceea este foarte important votul care se
acordă la alegeri şi cu această ocazie sper ca romaşcanii să vadă cine este
responsabil şi cine este iresponsabil în activităţile politice pe care le realizează.
Vă mulţumesc.”

Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte de sedinţă Mircea Beloiu declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier, Secretarul Municipiului Roman,

Mircea BELOIU Gheorghe CARNARIU
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