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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 14.11.2019, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 920 din
12.11.2019.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”,
Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1400.
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se
constată şi se înregistrează prezenţa a 19 de consilierilor locali, lipsind motivat
dnul consilier Leonard Achiriloaei și dnul consilier Constantin Holban.
Dna director Camelia Rusu, în temeiul prevederilor Dispoziției primarului
municipiului Roman nr. 931 din 13.11.2019 privind delegarea unor atribuții de
serviciu, supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de
31.10.2019, care a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Dna director Camelia Rusu îl informează pe dnul preşedinte Eugen
Patrașcu cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru adoptarea
fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:
- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi,
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- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi,
Dna director Camelia Rusu reaminteşte membrilor Consiliului local
prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv.
Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu atenţie proiectele de hotărâri
înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu
participaţi la vot.
Dnul preşedinte Eugen Patrașcu declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local.
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri date în
administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț
ce sunt amortizate integral – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre
S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru
realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în
perioada 1 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei necesare
pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2019 –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate
din bugetul local și a listei de investiții la Spitalul Municipal de
Urgență Roman pe anul 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind realocarea sumelor contractate din
împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din
11.04.2018 și reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019 – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare trotuare în municipiul
Roman, județul Neamț” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul
Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea casării unor bunuri date
în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce
sunt amortizate integral – avizul comisiei pentru administrație publică locală,
sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18
voturi „pentru”.
Dl. consilier Nicolae Bogdan Curcudel nu a participat la vot.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Acordului de colaborare
dintre S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru
realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 1
decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a
fost favorabil.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret 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 3) de pe ordinea de zi – alocarea din bugetul local a sumei
necesare pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2019 –
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu declară că sunt aceleași sume ca în anii
trecuți, iar la sfârșitul evenimentelor se va veni cu un raport de informare cu
privire la modul cum s-au cheltuit aceste sume.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului
local consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate
din bugetul local și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență
Roman pe anul 2019 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu
amendamentul ca la anexa 5, la poziția 64 „Lămpi scialitice-set”, sunt „3” bucăți
și „1” bucată.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul
comisiilor de specialitate a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – realocarea sumelor contractate din
împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din 11.04.2018
și reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019 – avizul comisiei pentru
buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat 18 voturi
„pentru” și 1 abținere (dnul R.C. Curpăn).
La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare trotuare în
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municipiul Roman, județul Neamț” – avizul comisiei pentru urbanism și
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.
Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Eugen Patrașcu declară
închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Eugen PATRAȘCU

Secretarul general al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU
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