NR. 5.525/19.06.2019
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 19.06.2019,
pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Roznov din data de 13.06.2019

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicata, privind
Administratia publica locala, Consiliul Local al Orasului Roznov a fost convocat in sedinta
extraordinara din data de 13.06.2019, prin Dispozitia Primarului orasului Roznov nr. 268/06.06.2019,
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 14. Lipsesc domnii consilieri Cirese, Cimpoesu
si Buruiana .
Se constata, in cadrul sedintei, prezenta unui cetatean care prezinta starea dezastruoasa de pe
strada Magnoliei, cu privire la gunoi, canalizare, caini vagabonzi. Solicita luarea unor masuri de
urgenta pentru remedierea acestor probleme, in conditiile in care toti locuitorii sunt platitori de taxe.
Intrucat la sedinta participa 14 consilierii, sedinta este legal constituita si pot incepe lucrarile.
Deschide lucrarile sedintei dl. consilier Catalin Capatina, 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 anterioare. Se supune la vot si se respinge cu
majoritate de voturi. Consilierul local Ciocoiu George Claudiu solicita modificarea procesului-verbal,
in sensul mentionarii faptului ca se abtine de la vot in cazul PH privind ajutorul financiar acordat
doamnei Astefanesei Ramona Elena, ca urmare a faptului ca se afla in situatie de incompatibilitate.
Doamna consilier Serban Maria solicita ca la PH privind ajutoarele financiare de urgenta sa fie
prevazute in proces-verbal sumele acordate.

Se da citire ordinii de zi. Se propune suplimentarea ordinii de zi cu inca un proiect de
hotarare. Se supune la vot propunerea de suplimentare. Se respinge in unanimitate suplimentarea. Se
supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba in unanimitate.
1.Se da citire PH privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
al orasului Roznov. Prezinta initiatorul acestui proiect, domnul primar. Se constata avizul favorabil al
Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Domnul consilier Bran Neculai reclama
faptul ca actele sunt false. Voteaza “pentru” urmatorii consilieri; d-na Socol, dl. Stanescu, dl. Popa,
dl. Stan, dl. Balasa, dl. Capatina, dl. Paval, dl. Ilarie. Voteaza “impotriva” dl. Hodor. Abtineri; dl.
Stroea, d-na Lupascu, dl. Bran, dl. Ciocoiu si d-na Serban. Cu 8 voturi “pentru”, 5 “abtineri si un vot
“impotriva” se respinge PH.
2.Se da citire PH privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Roznov, pentru anul 2018. Prezinta initiatorul acestui proiect, domnul primar. Se constata
avizul favorabil al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Se aproba in
unanimitate.
3.Se da citire PH privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Roznov, pentru trim. I, anul 2019. Prezinta initiatorul acestui proiect, domnul primar. Se
constata avizul favorabil al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Se aproba in
unanimitate.
4.Se da citire PH privind aprobarea dezmembrarii unui imobil din domeniul privat al orasului
Roznov. Prezinta domnul consilier Ilarie. Se constata avizul favorabil al Comisiei de Specialitate. Se
supune spre aprobare proiectul. Se aproba in unanimitate.

INTREBARI si INTERPELARI
Ia cuvantul dl. consilier Stroea, care arata ca fata de S.C. PRISMA SERV S.R.L. trebuie luata
atitudine si ca doreste sa fie invitat in sedinta, directorul societatii mai sus mentionate, in vederea
prezentarii unui plan de lucrari si a unor situatii financiare.
Ia cuvantul d-na secretar, care prezinta situatia sustinerii concursului pentru functia de
director la Caminul pentru persoane varstnice al orasului Roznov.
Ia cuvantul dl. consilier Balasa, care solicita un tabel cu societatile comerciale de pe raza
orasului Roznov si situatia cu valorile impozabile a bunurilor, pentru fiecare in parte.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, domnul consilier Capatina, 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.
Presedinte de sedinta,
Catalin CAPATINA

Secretar,
Alina-Diana STOIAN

