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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 04.05.2020, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 369 din
30.04.2020.
Şedinţa se desfăşoară prin mijloace electronice (video-conferință)
începând cu orele 1500.
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se
constată şi se înregistrează prezenţa tuturor celor 21 de consilierilor locali.
Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 28.04.2020, care a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte
Ioana Roxana Iorga cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru
adoptarea hotărârilor. Astfel, pentru:
- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi;
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi;
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 Ioana Roxana Iorga declară deschisă şedinţa extraordinară
a Consiliului Local.
Ședința a fost transmisă live pe pagina de facebook a Primăriei
municipiului Roman.
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Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiectul „Planificare strategică și digitalizare urbană
pentru Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă (POCA) – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare de
tablete cu abonament de internet inclus – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu
- Primarul Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiectul „Planificare strategică și digitalizare urbană
pentru Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) – avizul comisiei pentru administrație publică locală,
sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Constantin Holban dorește să știe dacă după implementarea
acestor două proiecte privind digitalizarea prin programele POCA organigrama
primăriei rămâne aceeași, crește sau scade. ”Instruirea se va face cu
personalului aflat acum în cadrul primăriei ?”
Dnul primar Lucian-Ovidiu Micu precizează că instruirea se va face doar
personalului aflat în primărie în momentul de față, la fel cum s-a făcut și în cazul
primului proiect. ”Aceste două programe europene privind digitalizarea nu vor
presupune sub nici o formă creșterea organigramei ci din contra, eficientizarea
activității din primărie și eliminarea întregului hățiș birocratic. Vom putea
elibera acte în format electronic. În cadrul primului proiect cu finanțare
europeană peste 150 de colegi din primărie au obținut semnătura electronică”.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de
acordare de tablete cu abonament de internet inclus – 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.
Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară
închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

Secretarul general al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU
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