NR. 5.759/01.07.2019
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi, 01.07.2019,
al sedintei ordinare a Consiliului Local Roznov, din data de 27.06.2019
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 in sedinta
ordinara din data de 27.06.2019, prin Dispozitia Primarului orasului Roznov nr. 283/20.06.2019,
consilierii fiind invitati la sedinta.
La sedinta sunt prezenti dl. Ionel Ciubotaru – Primarul orasului Roznov, d-na Diana Stoian –
Secretarul orasului Roznov, d-na Elena Zahariea – Sef Serviciu financiar, contabilitate, impozite si
taxe locale si dl. Burghelea Handaric Florin- Consilier juridic.
Dintr-un numar de 17 consilieri sunt prezenti toti.
Intrucat la sedinta participa toti consilierii, sedinta este legal constituita si pot incepe lucrarile.
Deschide lucrarile sedintei dl. consilier Constantin Hodor, in calitate de Presedinte de Sedinta.
Se constata prezenta reprezentantului unei Asociatii Sportive in cadrul sedintei, care solicita
lamuriri cu privire la cererea depusa in vederea obtinerii unui ajutor financiar, pentru care s-a emis
referat de specialitate negativ. Ia cuvantul d-na Elena Zahariea, care explica faptul ca, potrivit
legislatiei in vigoare, nu se pot acorda sume de bani unor asociatii care au sediul social in afara razei
teritorial administrative a orasului Roznov.
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 proceselor-verbale ale sedintelor anterioare. Se supune la vot si se aproba in
unanimitate.
Se da citire ordinii de zi. Se supune spre aprobare. Se aproba in unanimitate.
1.Se da citire PH referitor la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a
Certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiilor. Prezinta initiatorul acestui proiect,

domnul primar. Se constata avizul favorabil al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare
proiectul. Se aproba in unanimitate.
2.Se da citire PH privind aprobarea desfiintarii unor puncte de colectare deseuri. Prezinta dl.
director al S.C. ROZNOVSAL S.R.L., operatorul regional. Se constata avizul favorabil al Comisiei
de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Se aproba in unanimitate.
3. Se da citire PH privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta doamnei Savin Ioana
Alexandra. Prezinta doamna Contabil - sef. Se constata avizul favorabil al Comisiei de Specialitate.
Se propune acordarea unui ajutor financiar de urgenta in suma de 1.500 lei. Se supune spre aprobare
proiectul. Se aproba in unanimitate.
4. Se da citire PH privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta doamnei Balasa Stefania.
Prezinta doamna Contabil - sef. Se constata avizul favorabil al Comisiei de Specialitate. Se propune
acordarea unui ajutor financiar de urgenta in suma de 2.000 lei. Se supune spre aprobare proiectul. Se
aproba cu majoritate, se abtine dl. Vasile Balasa, conf. art. 46 alin (1).
5. Se da citire PH privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta doamnei Mihai Iustina
Simona. Prezinta doamna Contabil - sef. Se constata avizul favorabil al Comisiei de Specialitate. Se
propune acordarea unui ajutor financiar de urgenta in suma de 2.000 lei. Se supune spre aprobare
proiectul. Se aproba in unanimitate.
INTREBARI si INTERPELARI
Se constata prezenta, in cadrul sedintei, a noului Director al Caminului pentru persoane
varstnice al orasului Roznov, domnul Panaintescu Constantin Romeo, care prezinta obiectivele pe
termen scurt, mediu si lung pe care intentioneaza sa le puna in practica.
Precizeaza ca a solicitat inventarierea totala, precum si efectuarea unui audit. Mai arata ca a
procedat la evaluarea personalului si respectarea standardelor de calitate. Reclama disfunctionalitatea
sistemului de canalizare. Propune infiintarea unui Consiliu Consultativ care sa cuprinda: 1-2
reprezentanti ai Caminului, 1-2 reprezentanti ai beneficiarilor, 1-2 reprezentanti ai Consiliului local.
A dispus analizarea tuturor contractelor de prestari servicii si renegocierea acestora.
Arata ca a obtinut si o sponsorizare din partea S.C. Kober S.R.L.
Solicita remedierea unor disfunctionalitati: impamantarea la bucataria Caminului, repararea
unui aragaz nefunctional, ridicarea deseurilor rezultate din constructii care sunt depozitate in incinta
curtii Caminului.
Ia cuvantul dl. consilier Capatina Gheorghe Catalin, care precizeaza ca in zona caii ferate
vegetatia este foarte mare.
Ia cuvantul doamna secretar. Solicita ca materialele de sedinta sa fie transmise in totalitate,
doar presedintilor de comisii, motivat de faptul ca se consuma un volum foarte mare de produse de
birotica si papetarie, iar celorlalti consilieri sa le fie transmise doar convocatorul cu ordinea de zi si
proiectele de hatarare. Se aproba de catre consilieri, cu solicitarea sa le fie transmise materialele de
sedinta si prin e-mail, tuturor consilierilor.

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.
Presedinte de sedinta,
Constantin HOROR

Secretar,
Alina-Diana STOIAN

