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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 16.07.2020, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 543 din
14.07.2020.
Şedinţa se desfăşoară prin mijloace electronice (video-conferință)
începând cu orele 1400.
La apelul nominal efectuat de către directorul Direcției Juridice și
Administrație Publică se constată şi se înregistrează prezenţa a 14 consilieri
locali, lipsind motivat dnul consilier I. Boloca, dnul consilier R. C. Curpăn, dna
consilier I. Havrici Tomșa, dnul consilier C. Holban, dnul consilier E. Patrașcu,
dnul consilier D. L. Vasiliu și dnul Farcași Petru.
Dna director Camelia Rusu cu atribuții delegate de către secretarul general
al municipiului Roman, conform dispoziției primarului municipiului Roman
nr. 931/13.11.2019, supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare din
data de 03.07.2020, care a fost aprobat în unanimitate de voturi.
Dna director Camelia Rusu 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;
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi;
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi;
- punctul 5 – 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.
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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.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din
cuprinsul H.C.L. nr. 133/03.07.2020 și H.C.L. nr. 134/03.07.2020 –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/2020 privind
aprobarea predării către Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”
S.A.,
a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază
sportivă TIP 1, Str. Islazului, nr. F.N., Municipiul Roman , județul
Neamț” – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local, a listei de
studii și proiecte, a listei de investiții - Proiecte FEN, a listei de
investiții la Spitalul Municipal Roman și a listei de investiții la
Direcția Municipal Locato pe anul 2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu
- Primarul Municipiului Roman;
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al municipiului Roman – iniţiator LucianOvidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari
propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat
direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii –
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale
din cuprinsul H.C.L. nr. 133/03.07.2020 și H.C.L. nr. 134/03.07.2020 –
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.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 35/2020
privind aprobarea predării către Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă
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TIP 1, Str. Islazului, nr. F.N., 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.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului
local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local, a listei de
studii și proiecte, a listei de investiții - Proiecte FEN, a listei de investiții la
Spitalul Municipal Roman și a listei de investiții la Direcția Municipal
Locato pe anul 2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu
următorul amendament:
- în anexa nr. 1, la „Cap. 37.02.04 – Varsaminte din sectiunea de functionare”
în loc de :
Cap. 37.02.04 – Varsaminte din sectiunea de functionare
Cap. 39.02.07 – Venituri din vanzarea unor bunuri apatinand
domeniului privat

-224,18

-224,18

+426

+426

-237,70

-237,70

+439,52

+439,52

va fi:
Cap. 37.02.04 – Varsaminte din sectiunea de functionare
Cap. 39.02.07 – Venituri din vanzarea unor bunuri apatinand
domeniului privat

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13
voturi „pentru”.
Dnul consilier Andrei Fron nu a participat la vot.
La punctul 4) de pe ordinea de zi – actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Roman – 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.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – reactualizarea listei proiectelor de
lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern
contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii –
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 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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