NR. 5.558/20.06.2019
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 20.06.2019,
pentru sedinta de indata a Consiliului Local Roznov, din data de 19.06.2019

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4.) din Legea nr. 215/2001 republicata, privind
Administratia publica locala, Consiliul Local al Orasului Roznov a fost convocat in sedinta de indata
din data de 19.06.2019, prin Dispozitia Primarului orasului Roznov nr. 282/18.06.2019, consilierii
fiind invitati la sedinta.
La sedinta sunt prezenti dl. Ionel Ciubotaru – Primarul orasului Roznov, d-na Diana Stoian –
Secretarul orasului Roznov , dl. Burghelea Handaric Florin- Consilier juridic.
Dintr-un numar de 17 consilieri sunt prezenti 12. Lipsesc urmatorii consilieri: dl. Bran, dl.
Paval, dl. Capatina, dl. Stan si dl. Popa.
Intrucat la sedinta participa 12 consilierii, sedinta este legal constituita si pot incepe lucrarile.
Deschide lucrarile sedintei dl. Constantin Hodor, in calitate de Presedinte de Sedinta.
Se reaminteste membrilor Consiliului Local prevederile art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001
care stipuleaza, citez: “Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local
care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local”. Se adreseaza rugamintea ca d-voastra,
consilierii locali, sa analizati cu atentie proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi si daca va aflati
intr-o situatie de acest gen sa nu participati la vot.
Se da citire procesului-verbal al sedintei din 30.05.2019, cu adnotarile facute ca urmare a
contestarii mentiunilor procesului-verbal facute de dl. Ciocoiu George Claudiu, care a solicitat sa se
mentioneze faptul ca s-a abtinut la vot in cazul a doua PH, in care se afla in incompatibilitate si a dnei Serban Maria care a solicitat sa se mentioneze, in cazul PH privitoare la acordarea de ajutoare
financiare, a sumelor aprobate. Se supune spre aprobare procesul-verbal. Se aproba in unanimitate
Se da citire ordinii de zi. Se supune spre aprobare. Se aproba in unanimitate.
1.Se da citire PH privind aprobarea trecerii in administrarea Consiliului Judetean Neamt a
unor sectoare de drumuri judetene si a podurilor situate pe aceste sectoare. Prezinta initiatorul acestui

proiect, dl. viceprimar. Se constata avizul favorabil al Comisiei de specialitate. Se supune spre
aprobare proiectul. Se aproba in unanimitate.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, domnul Constantin Hodor, in calitate de
presedinte de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta si
de secretar, asumandu-si veridicitatea celor consemnate.
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