NR. ______ / ________.2019
PROCES – VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Roznov din data de 28.02.2019
In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind
Administratia publica locala , Consiliul Local al Orasului Roznov a fost convocat pentru sedinta ordinara din
data de 28.02.2019, prin Dispozitia primarului orasului Roznov nr. 176 din 22.02.2019, consilierii fiind invitati la
sedinta.
La sedinta sunt prezenti d-l Ionel Ciubotaru – Primarul orasului Roznov, d-l Colobanea C-tin Daniel –
Secretar delegat, d-l Burghelea Handaric Florin- Consilier juridic.
Dintr-un numar de 17 consilieri sunt prezenti toti: - d-l Consilier local Balasa Vasile, d-l Consilier local
Bran Neculai, d-l Consilier local Buruiana Corneliu, d-l Consilier local Capatana Ghe. Catalin, d-l Consilier local
Cimpoesu Vasile , d-l Consilier local Ciocoiu George Claudiu, d-l Consilier Cirese Neculai, d-l Viceprimar
Hodor Constantin, d-l Consilier local Ilarie Ioan, d-na Consilier Lupascu Daniela, d-l Consilier local Paval
Vasile, d-l Consilier local Popa Doru C-tin, d-na Consilier local Serban Maria, d-na Consilier local Socol Elena,
d-l Consilier local Stan Ciprian Stefan, d-l Consilier local Stanescu Octavian si d-l Consilier local Stroea Ioan.
In calitate de specialist participa d-na Zahariea Elena –Contabil sef desemnat.
Se constata prezenta in cadrul sedintei a d-nei Prefect.
Intrucat la sedinta participa toti consilierii, sedinta este legal constituita si pot incepe lucrarile.
Deschide lucrarile sedintei d-l consilier Bran Neculai, in calitate de Presedinte de Sedinta.
Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare, se supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Se da citire ordinii de zi. Se constata retragerea proiectului de hotarare de la punctul 6 de pe ordinea de zi
cu acordul initiatorului..
Se supune spre aprobare ordinea de zi astfel mofidificata. Se aproba in unanimitate.
Se constata prezenta unui numar de cetateni in cadrul sedintei care doresc sa participe la lucrarile sedintei.
1.Se da citire Proiectului de hotarare privind incheierea Actului additional la contractual de concesiune nr.
MECMA 8/25.01.201. Prezinta d-nul primar. Arata ca, ulterior adoptarii hotararii, se va incheia un Plan de
lucrari care va deveni anexa la actul aditional.Ia cuvantul d-nul Stanescu care solicita simplificarea formalitatilor
de bransare la gaz metan.Se supune spre aprobare Proiectul de Hotarare.Se respinge in unanimitate.

2.Se da citire Proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si
cheltuieli al Orasului Roznov pentru anul 2018. Prezinta d-na contabil -sef Zaharia Elena. Se constata existenta
avizului nefavorabil al Comisiei de Specialitate. Se abtin in unanimitate.
3.Se da citire Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul orasului Roznov, jud. Neamt. Prezinta d-nul primar.

Se constata existenta avizului nefavorabil al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare Proictul de
Hotarare. Se respinge in unanimitate.
4.Se da citire Proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui utilaj multifunctional destinate
pentru efectuarea lucrarilor de interes public comunitar. Prezinta d-nul viceprimar. Se constata existenta avizului
favorabil al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare Proiectul de Hotarare. Se aproba in unanimitate
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta HOTARAREA NR.13 a
Consiliului local.
5. Se da citire Proiectului de hotarare privind aprobarea constituirii unei comisii de verificare a facturilor
si notelor intrare-receptie in intervalul 2018-2019, pe o perioada de 60 de zile.Initial a fost formulate propunere
privind numarul de membri ai comisiei, respective 5 membri; In cadrul dezbaterilor in plen, d-nul consilier Stroea
propune un amendament de reducere a numarului de membri la 3; Amendamentul este supus votului. Se aproba
cu 10 voturi “pentru” si 7 abtineri. In continuarea amendamentului, dupa stabilirea numarului de 3 membri, se
trece la procedura de efectuare propuneri unde are initiative d-nul consilier Ilarie, care nominalizeaza pe
urmatorii: Hodor Constantin – viceprimar – presedintele comisiei, Stroea Ioan – consilier local – secretar, si d-nul
Ciocoiu Claudiu – consilier local – membru. Se supune la vot propunerea d-lui Ilarie, care obtine 10 voturi
“pentru” si 7 abtineri - d-nii consilieri Balasa Vasile, Cimpoiesu Vasile, Paval Vasile, Popa Doru, Capatana
Catalin si Buruiana Corneliu, Stan Ciprian.
In acest moment, nemultumiti, parasesc sala de sedinte d-nii consilieri Balasa Vasile, Cimpoiesu Vasile, Paval
Vasile, Popa Doru, Capatana Catalin si Buruiana Corneliu. Ca urmare a parasirii sedintei, se constata de catre
presedintele de sedinta indeplinirea cvorumului necesar legalitatii sedintei de consiliu, drept pentru care se
supune spre aprobare Proiectul de Hotarare asa cum a fost modificat prin amendament. Se aproba Proiectul de
Hotarare cu 10 voturi “pentru” si 1 abtinere – Stan Ciprian
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta HOTARAREA NR.14 a
Consiliului local.
6. Proiectul de Hotarare de la punctul 6 a fost retras.
7. Se da citire Proiectului de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de scoatere la concurs
al posturilor vacante. Prezinta domnul viceprimar.Se precizeaza ca aceasta procedura este valabila doar
pentru functiile de natura contractuala, pentru care Consiliul Local poate stabili conditiile specific de
concurs. Se constata existenta avizului favorabil al Comisiei de Specialitate. Se stabilesc conditiile specifice
de concurs privind functia de conducere de natura contractuala de Director al Caminului pentru personae
varstnice Roznov. Se precizeaza ca aceste conditii specifice nu sunt decat cele prevazute de lege. Se supune
spre aprobare Proiectul de Hotarare. Se aproba in unanimitate cu 10 voturi “pentru” si 1 abtinere – Stan
Ciprian.
In cadrul dezbaterilor, cu ocazia acordarii dreptului la cuvant, doamna Prefect arata ca, pentru buna
organizare, desfasurare si functionare a procedurilor de scoatere la concurs a posturilor vacante, precum si
pentru simplificarea acestor procedure, in special pentru cele de natura contractuala care cad in sarcina
Consiliului Local, se impune adoptarea, in cel mai scurt timp, a unui Regulament de organizare a
concursilor privind functiile contractuale.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta HOTARAREA NR.15
a Consiliului local.
8. Adrese si informari:
Se informeaza Consiliul Local de intentia RSA Casa Ely Centrum SRL in calitate de furnizor de servicii
sociale – cu privire la concesionarea serviciilor sociale din cadrul Caminului pentru personae varstnice Roznov,

Se informeaza Consiliul Local cu privire la Adresa nr.2398/19.02.2019 si recomandarea cu privire la
regimul incompatibilitatilor si conflictului de interese.
9. Intrebari si interpelari.
- se interpeleaza cu privire la bransarile la E-on; Raspunde Primarul care arata ca aceste bransari sunt in
grafic;
- se interpeleaza cu privier la SC PRISMA SERV SRL – sa faca public Planul de lucrari in zona vile;
Raspunde Primarul care arata ca pentru zona vizata exista deja eliberata Autorizatie de Construire;
- In vederea indeplinirii Planului de lucrari, se solicita prezentarea : - a unui proiect de extindere, a unui
diriginte de santier, si a mai multor echipe de montaj;
- cu privire la executarea acestor lucrari cetatenii reclama ca sunt discrepante majore intre devizele de
lucrari transmise, ca valoare, si pretul pretins pentru bransament;
- se solicita initierea unei campanii de sterilizare a cainilor fara stapan; Raspunde viceprimarul care
precizeaza ca exista incheiat un contract cu o firma specializata de ecarisaj;
Se da cuvantul d-nei Prefect care prezinta succinct aspecte constatate cu ocazia verificarilor/controlului
Corpului de Control al Prefectului:
- S-a raspuns la mai multe petitii formulate de cetateni din Or. Roznov:
a) D-nului Savin Neculae cu privire la indeplinirea obligatiilor contractuale din partea operataorului SC
PRISMA SERV SRL;
Ca si concluzii, se constanta ca SC PRISMA SERV SRL desfasoara activitati de bransare, dar este
necesara intocmirea unor formalitati prin care sa se stabileasca expres aceste obligatii contractuale,
depilda, prin incheierea unui protocol.
b) S-a raspuns lao petitie cu privire la modalitatea de achizitie de servicii, detaliat astfel:
- Contract prestari servicii curatenie- s-a constatat intocmirea raporturilor lunare de catre firma de curatenie,
iar aceste rapoarte au fost insusite in semnatura de catre angajatii primariei;
- Contract prestari servicii deszapezire – s-a constatat ca fiind intocmit proces-verbal de receptie de catre
Comisia de receptie;
- Contract prestari servicii montare/demontare instalatii de iarna si iluminat festiv – s-a constatat ca exista
proces verbal de receptie si ca plata nu a fost efectuata in totalitate;
- Contract prestari servicii consultanta GDPR – s-a constatat ca nu exista decat procesele verbal de receptie;
- Contract prestari servicii cadastru- s-a constatat ca este o achizitie directa cu durata de executie de 12 luni, si
ca exista doua procese verbal de predare primire a lucrarilor efectuate;
- Contract prestari servicii juridice – s-a constatat ca acest contract incheiat pe 4 ani si ca desi este o achizitie
legala, nu respecta caracterul de contract anual, fiind incheiat pe 4 ani, drept pentru care viza de CFP este
nelegala;
Recomandare: in asemenea situatii, indiferent de forma de achizitie, directa sau prin licitatie, asupra
oportunitatii acestor achizitii se pronunta intotdeauna Consiliul Local; Totodata se aduce la cunostinta faptul
ca se va sesiza Curtea de Conturi- organul abilitat sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor de achizitii.
c) Cu privire la posturile vacante: Seful Politiei Locale a fost numit printr-o nota interna nelegala, persoana
in cauza exercitand fara drept timp de 10 ani functia publica de conducere, drept pentru care a fost sesizat
ANFP; Secretar Primarie – s-a constatat incasarea ilegala a salariului; Contabil-sef Primarie – s-a
constatat depasirea perioadei de delegare, a fost sesizata Curtea de Conturi; Director Camin personae
varstnice Roznov – s-a constatat depasirea perioadei de delegare, a fost sesizata Curtea de Conturi;
d) Cu privire la deturnarile incasarilor din Bazar/piata/obor, s-a facut precizarea ca este in sarcina
Compartimentului Contabilitate constatarea unui eventual prejudiciu;
e) Cu privire la pensionari, s-a precizat ca in conformitate cu prevederile legale, acestia pot cumula pensia
cu salariul;

f) cu privire la necomunicarea HCL- urilor de catre autoritatea executiva, se precizeaza ca nu se confirma
aspectele sustinute;
g) Cu privire la terenul aferent Scoala Slobozia, se constata ca exista diferente in Inventarul Domeniului
Public al Orasului Roznov, in raport cu H.G nr.1373/2010; Se solicita expertiza OCPI cu privire la
suprafata;
h) Cu privire la castigarea concursului de catre Ciubotaru Madalina – s-a constatat ca la data sustinerii
concursului, raportat la conditiile de participare de la acea data, concursul s-a desfasurat in mod corect;
i) Cu privire la Caminul pentru personae varstnice in stransa legatura cu serviciul de Asistenta Sociala s-a
atras atentia ca se va pune in discutie licenta de functionare, in conditiile in care organizarea si
functionarea acestora este defectuoasa; Se precizeaza ca este nevoie de un asistent social.
j) S-a propus sesizarea autoritatilor publice inditruite a efectua verificari/controale, respectiv: IJP Neamt,
ANFP, Casa de Pensii, OCPI, AJPIS;
Se inscribe la cuvant d-nul Harabagiu Norocel care aduce la cunostinta Consiliului Local ca se afla in sala in
calitate de avertizor public(reprezentant mass media) si ca va formula in scris o cerere de furnizare informatii
in vederea unei corecte informari a publicului.
Se acorda cuvantul petentei Drilea Maria care solicita sprijin din partea autoritatilor cu privire la
solutionarea unui litigiu cu privire la servitutea de trecere.
Nemaifiind alte probleme pe Ordinea de zi, d-nul Bran Neculai – Presedinte de Sedinta declara inchise
lucrarile sedintei.
Drept pentru care a fost incheiat prezentul Procev verbal semnat de Presedinte de Sedinta si de catre
Secretar Orasului Roznov.
Presedinte de sedinta,
Neculai BRAN

Secretar delegat,
Constantin -Daniel COLOBANEA

