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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 13.02.2020, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 141 din
12.02.2020.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”,
Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1200.
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se
constată şi se înregistrează prezenţa a 18 consilierilor locali, lipsind motivat dnul
consilier Leonard Achiriloaei, dnul consilier Nicolae Bogdan Curcudel și dnul
consilier Daniel-Laurențiu Vasiliu.
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 07.02.2020, care a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte
Dana-Lăcrămioara Păiuș cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru
adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:
- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 2 – vot secret,
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi,
- punctul 4 – majoritate simplă.
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu 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.
Dna preşedinte Dana-Lăcrămioara Păiuș declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local.
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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 initierea procedurii de rezililiere din culpa
operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice nr. 28/2009 aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008
privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania
Judeţeană Apa Serv S.A. Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Roman la Asociaţia
Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași – iniţiator Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare asupra
unui imobil – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului
Roman;
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – initierea procedurii de rezililiere
din culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice nr. 28/2009 aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008 privind
aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa
Serv S.A. Neamț – avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului a
fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Constantin Holban afirmă că întradevăr problema cu apa în
municipiul Roman este foarte gravă. ” După ce am intrat și noi în această
companie, aceasta a accesat un proiect european. Dacă noi ieșim acum din
companie, riscăm să plătim ceva ?”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu consideră legitimă întrebarea domnului
consilier Holban. ”Este un lucru pe care compania Apavital și l-a asumat. Sigur,
în momentul în care părăsești o companie în care s-au făcut anumite investiții,
trebuie să îi plătești cota-parte din plățile făcute de către companie. Acest lucru
pentru Roman înseamnă câteva milioane de lei. Undeva până într-un milion de
euro. Aceste investiții pe care le-a făcut ApaServ, vor fi asumate de către
compania Apavital. Ei și-au manifestat disponibilitatea ca aceste cheltuieli pe
care le-a făcut compania ApaServ, prin implementarea proiectelor europene pe
care făcut compania, să fie suportate de către ei. Atenție, pentru că se face o
confuzie, nu trebuie rambursați banii europeni. Banii europeni au fost acordați
pentru realizarea investițiilor care s-au făcut la Roman și nu ne afectează în
niciun fel. Practic serviciul va fi operat de o companie sau de alta, pe aceeași
infrastructură, pe care s-au primit fondurile europene. Practic noi nu mutăm de
aici investițiile. Investițiile rămân la Roman. Doar operatorul. Cred că urmărim
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binele comun, ca operatorul care va fi desemnat să opereze apă în municipiul
Roman, să își facă treaba. Asta ne dorim cu toții”.
Dnul consilier Constantin Holban afirmă că este perfect de acord cu
domnul primar. „Dacă întradevăr Romanul nu va fi afectat, e un lucru bun.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aderarea Municipiului Roman la
Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași – avizul comisiei
pentru administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 139, alin. 6 -10 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Urmare a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare s-a
constatat că:
- au fost desemnați în calitate de înlocuitori ai reprezentantului
municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS următorii:
 dna Iulia Gabriela Petrea cu 14 voturi „pentru” și 4 voturi
„împotrivă”;
 dnul Rudolf Dănuț Friesenhahn cu 14 voturi „pentru” și 4 voturi
„împotrivă”;
 dnul Dan Felician Ioniță cu 14 voturi „pentru” și 4 voturi
„împotrivă”;
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – încetarea dreptului de administrare
asupra unui imobil – avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea 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 4) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă –
avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism 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, dna preşedinte Dana-Lăcrămioara Păiuș
declară închise lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Secretarul general al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU
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