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Emitent: Secretarul Municipiului Roman
Nr. 5271 din 23.03.2017

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 23.03.2017, la şedinţa de îndată

a Consiliului Local Roman

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 335 din 22.03.2017.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa

Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1500.
La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului Roman se constată

şi se înregistrează prezenţa a 18 consilieri locali, lipsind motivat următorii
consilieri locali: L. Achiriloaei, E. Patraşcu.

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.

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

Se supune spre aprobare, în continuare, ordinea de zi cu 1 punct, aceasta
fiind aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul
Roman în parteneriat cu Fundația TERRA ”MILENIUL III” la
proiectul “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman
prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în vederea accesării
fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate
Administrativă – Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea
autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai
dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă
managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și
instituții publice 2016-2020”.

Punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea participării UAT
Municipiul Roman în parteneriat cu Fundația TERRA ”MILENIUL III” la
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proiectul “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin
reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în vederea accesării fondurilor
aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă–Cererea de
proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât
din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să
introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții
publice 2016-2020” – 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 Lucian-Ovidiu Micu face următoarele precizări:
„Vă mulţumesc mult pentru faptul că aţi venit în această şedinţă de îndată.

Este un proiect cu finanţare europeană. Mâine dimineaţă vom pleca la
Bucureşti să îl depunem. Termenul limită este mâine la ora 12:00. De aceea vă
mulţumesc că aţi răspuns pozitiv la această şedinţă. Discutăm practic despre
trecerea pe sistemul nou de management al calităţii, de la ISO 9001 cel
aplicabil din 2008, la cel care se va aplica din Septembrie 2018, denumit ISO
9001:2015. 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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