NR. 6.809/13.08.2019
PROCES – VERBAL
al sedintei extraordinare, convocata de indata, a Consiliului Local Roznov, din data de
13.08.2019
In conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, Consiliul Local al Orasului Roznov a fost convocat de indata, in sedinta
extraordinara din data de 13.08.2019, prin Dispozitia Primarului orasului Roznov nr. 336/12.08.2019,
consilierii fiind invitati la sedinta telefonic.
La sedinta sunt prezenti dl. Ionel Ciubotaru – Primarul orasului Roznov, d-na Diana Stoian –
Secretarul General al orasului Roznov si dl. Burghelea Handaric Florin- Consilier juridic.
Dintr-un numar de 17 consilieri sunt prezenti 14, lipsind dl. consilier Balasa Vasile, dl.
consilier Cirese Neculai si d-na. consilier Serban Maria.
Intrucat la sedinta participa un numar de 14 consilieri, sedinta este legal constituita si pot
incepe lucrarile.
Deschide lucrarile sedintei dl. consilier local Paval Vasile, in calitate de Presedinte de
Sedinta.
Se reaminteste membrilor Consiliului Local prevederile art. 228 alin. (2) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, care stipuleaza, citez: “In exercitarea functiei, consilierul local
aflat in una din situatiile privind conflictul de interese, are obligatia sa anunte la inceputul sedintei
consiliului local, interesul personal pe care il are la adoptarea hotararii”. 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 ordinii de zi. Se supune spre aprobare. Se aproba in unanimitate.
1.Se da citire PH privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a A.D.I.
“AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului de aprobare sau respingere a ajustarii si modificarii
preturilor si tarifelor propuse de Operatorul Regional Compania Judeteana Apa Serv S.A. Prezinta dna. secretar general. Se constata avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se propune
acordarea mandatului special reprezentantului de drept al orasului, dl. primar, sa voteze
“IMPOTRIVA” modificarii preturilor si tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de
canalizare-epurare. Se supune spre aprobare proiectul. Se aproba in unanimitate.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, domnul Paval Vasile, 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 secretarul general al orasului, asumandu-si veridicitatea celor consemnate.
Presedinte de sedinta,
Paval Vasile

Secretar General,
Alina-Diana STOIAN

