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PROCES - VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 07.07.2017, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 760 din 04.07.2017. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 11
00

.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 15 consilieri, lipsind motivat dl. consilier            

Bogdan-Costinel Andrieş,  dl. consilier George-Alexandru Bălan, dl. consilier 

Miluţă Scutaru, dl. consilier Ştefan-Graţian Iacob şi dl. consilier Dragoş-Viorel 

Moroşanu. 

 

Preşedinte de şedinţă este dl. Ilie Boloca care declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local. 

 Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi după cum urmează 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: 

"Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în 

Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora" – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 
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2. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect : "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă în 

Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora" – iniţiator Lucian-

Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a 

Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân din Municipiul 

Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în 

calitate de operator – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a listei de 

investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017 - Primarul 

Municipiului Roman; 

 

  La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: 

"Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul 

Roman prin amenajarea Parcului Jora" - avizul comisiei pentru buget-

finanţe a fost favorabil. 

  Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 

favorabil.  

  Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

  Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

 

  La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi 

condiţiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora" – 

avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu menţiunea că T.V.A.-ul a 

fost modificat de la 20% la 19%, prin urmare contribuţia proprie va fi 37.774,38 

lei în loc de 37.774,37 lei. 

  Avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 

favorabil. 

  Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

  Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu menţiunea comisiei 

pentru buget-finanţe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

  La punctul 3) de pe ordinea de zi – delegarea de gestiune prin 

concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân din 

Municipiul Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în 

calitate de operator – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism a fost favorabil. 

  Avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. 

  Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

  Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
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  La punctul 4) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local, a listei 

de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017 – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil. Avizul comisiei juridice a fost 

favorabil. 

  Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

 

 Dl. primar Lucian-Ovidiu Micu mulţumeşte membrilor Consiliului Local 

pentru că au răspuns afirmativ invitaţiei. “A fost o urgenţă generată de 

precontractare, practic este pasul final înaintea semnării contractului de finanţare 

pentru parcul Jora. Ne bucurăm că am ajuns la această etapă şi sperăm că şi cu 

celelate proiecte încet-încet, pe măsură ce se vor aproba să venim în faţa 

dumneavoastră cu actualizările necesare astfel încât să semnăm aceste contracte. 

 Cel mai probabil pe data de 27 sau 28 iulie vom face şedinţă ordinară din 

acestă lună astfel încât să ştiţi şi dumneavoastră din timp cum să vă faceţi 

programul”. 

  

 

 

  Preşedinte de şedinţă 

                    Consilier,                                    Secretarul Municipiului Roman, 

       Ilie BOLOCA             Gheorghe CARNARIU 
 


