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PROCES – VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Local Roznov din data de 17.12.2018

Consiliul Local al Orasului Roznov a fost convocat pentru sedinta extraordinara din data de
17.12.2018, prin Dispozitia primarului orasului Roznov nr. 382 din 14.12.2018.
Dintr-un numar de 17 consilieri sunt prezenti 16, lipseste domnul consilier Balasa Vasile.
Deschide lucrarile sedintei d-nul primar . Preda conducerea lucrarilor d-lui consilier Bran Neculai, in
calitate de presedinte de sedinta.
Se da citire ordinii de zi, se supune spre aprobare si cu unanimitate de voturi se aproba. Se propune
suplimentarea ordinii de zi cu inca trei proiecte de hotarare. Se supune spre aprobare ordinea de zi modificata. Se
aproba in unanimitate.

1. Se da citire Proiectului de hotarare privind virarea sumei de 140.000 lei din sectiunea de dezvoltare in
sectiunea de functionare. Initiator – Primar Ionel Ciubotaru.
Prezinta d-na contabil sef. Se constata existenta avizului favorabil al Comisiei de specialitate. Se
supune spre aprobare. Se aproba cu majoritate, 11 voturi pentru si 5 abtineri. Se abtin domnii consilierii:Capatana
Gheorghe, Cimpoesu Vasile, Paval Vasile, Popa Doru si Stan Ciprian.
2. Se da citire Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local cu suma de 84.000 lei din Fondul
de rezerva la dispozitia Guvernului. Initiator – Primar Ionel Ciubotaru.
Prezinta d-na contabil sef. Se constata existenta avizului favorabil al Comisiei de specialitate. Se
supune spre aprobare. Se aproba cu majoritate, 11 voturi pentru si 5 abtineri. Se abtin domnii consilierii:Capatana
Gheorghe, Cimpoesu Vasile, Paval Vasile, Popa Doru si Stan Ciprian.
3. Se da citire Proiectului de hotarare privind cheltuielile estimate a se efectua ‘’ Sarbatorile de iarna
decembrie 2018’’.Initiator – Primar Ionel Ciubotaru.
Prezinta d-ul primar.
Din suma propusa pentru‘’ Sarbatorile de iarna decembrie 2018’’ s-a hotarat acordarea sumei de 25.000
lei in vederea acordarii pachetelor cu dulciuri colindatorilor cu ocazia sarbatorilor de iarna. Se constata existenta
avizului favorabil al Comisiei de specialitate. Se supune spre aprobare. Se aproba in unanimitate.
S-a mentionat faptul ca la achizitionarea acestor pachete sa fie consultate oferte de la trei firme.
4. Domnul consilier Stanescu Octavian propune consiliului local prelungirea contractului SC PRISMA
SERV SRL , sa fie aprobata in urma unei analize amanuntite facuta de Consiliul Local Roznov.
Solicita ca SC PRISMA SERV SRL , sa fie invitati in sedinta de consiliu si sa prezinte programul
privind termenele lucrarilor, conform contractului nr.MECMA8 din data de 28.10.2010.
Aceasta firma a mai fost invitata in sedinta, dar nu s-a prezentat.

INTREBARI SI INTERPELARI
Ia cuvantul d-nul consilier Capatana Catalin. Interpeleaza cu privire la firma care se ocupa cu
dezepezirea.
Ia cuvantul d-nul consilier Stanescu Octavian. Solicita rezilierea contractului cu firma SC PRISMA SRV
SRL.
Ia cuvantul d-nul consilier Stan Constantin. Interpeleaza cu privire la starea drumurilor.
Ia cuvantul d-nul consilier Cimpoesu Vasile.
-

Interpeleaza cu privire la starea drumurilor, a strazii Gutuiului si a gaurilor de pe podurilor.

-

Solicita ca la urmatoarea sedinta d-nul viceprimar sa prezinte raportul de activitate pentru anul 2018.
Nefiind alte probleme pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei.

Presedinte de sedinta,
Neculai BRAN

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar delegat
Elena-Gianina DOROSIN

