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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 22.07.2021, la şedinţa extraordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 935 din
21.07.2021.
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”,
Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1500.
La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului
Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri locali. Lipsește
motivat dnul Bogdan Costinel Andrieș, dnul consilier George-Dragoș Barcă,
dnul consilier Ionuț Corbu, și dna consilier iulia Havrici Tomșa.
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 președinte Elena Chelmuș declară deschisă şedinţa extraordinară a
Consiliului Local.
Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în
unanimitate de voturi, după cum urmează:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru procedura de
atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă între
Municipiul Roman și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la
bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2021, conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman – C2 și C5;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2021 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman
– C2 și C5;
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu aduce la cunoștință cvorumul și
majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii. Astfel, pentru:
- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi;
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi;
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Raportului pentru
procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă între
Municipiul Roman și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul
local al Municipiului Roman, pe anul 2021, conform prevederilor Legii nr.
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități non-profit de interes general – 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.
La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului
local pe anul 2021 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier George Alexandru Bălan observă că bănuții aceștia pentru
ONG-uri sunt în mare parte din fonduri de rezervă aflate la dispoziția autorității
locale. ”Întrebare, noi nu avem bani la buget pentru așa ceva?”
Doamna contabil Cristina Prăjescu precizează că ”bănuții aceștia în
fiecare an îi punem în fondul de rezervă ca ulterior, în funcție de ce solicitări
sunt, să-i bugetăm pe capitolul și articolul bugetar respectiv”.
Dnul consilier George Alexandru Bălan afirmă că banii erau la grămada
acolo în fondul de rezervă.
Doamna contabil Cristina Prăjescu precizează că da, ”erau la grămadă.
Noi nu aveam de unde să știm câți vor solicita la cultură, câți la asistență socială
și câți se vor încadra”.
Dnul consilier George Alexandru Bălan - ”Și acum din fondul acela câți
bani mai sunt?”
Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că suma care n-a rămas utilizată
rămâne la dispoziția bugetului local. Tocmai de asta anul acesta a fost o
categorie care nu a fost acoperită de niciun proiect astfel încât sumele au rămas
la bugetul local. Având în vedere că deja suntem într-o etapă trecută de
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jumătatea anului, vom lua în calcul și reanalizarea regulamentului pentru
alocarea acestei sume din Legea nr. 350/2005, tocmai pentru a putea da șansa
unei reluări de procedură în cazul în care anumite linii rămân nefinanțate ”.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Elena Chelmuș declară închise
lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Elena CHELMUȘ

Secretarul general al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU
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