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Nr. 8765/16.10.2019

PROCES – VERBAL
al sedintei extraordinare, a Consiliului Local Roznov, din data de 14.10.2019

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) si art. 134 alin. (1) lit. b) din O.U.G.
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul Local al Orasului Roznov a fost convocat, in
sedinta extraordinara, in data de 14.10.2019, prin Dispozitia nr.365/08.10.2019 emisa de Primarul
orasului Roznov, judetul Neamt, consilierii fiind invitati la sedinta.
La sedinta sunt prezenti dl. Ionel Ciubotaru – Primarul orasului Roznov, d-na Alina Diana
Stoian – Secretarul General al orasului Roznov, dl. Burghelea Handaric Florin - Consilier juridic,
domnisoara Oana Ilarie – Director Liceul Gh. Ruset Roznovanu si dl. Romeo Constantin Panaintescu
– Director Caminul pentru persoane varstnice Roznov.
Dintr-un numar de 17 consilieri sunt prezenti 16, lipsind dl. consilier local Ciocoiu Claudiu.
Se constata existenta cvorumului necesar, drept pentru care se considera sedinta ca fiind
statutara si se deschid lucrarile sedintei de catre d-na consilier local Socol Elena, in calitate de
Presedinte de Sedinta.
Se da citire proceselor-verbale din sedintele anterioare. Se supun spre aprobare proceseleverbale.
Procesul-verbal din 30.09.2019 se aproba in unanimitate cu amendamentul doamnei Elena
Socol care solicita sa se precizeze in procesul-verbal raspunsul domnului arhitect-sef Constandachi
Dumitru la interpelarea dumneaei cu privire la motivarea asupra faptului ca arhitectul a avut voie pe
teritoriul orasului sa construiasca iar altii nu au; in functie de raspunsul acestuia, daca este precizat
atunci este de acord cu prevederile procesului-verbal; daca nu va fi mentionat raspunsul arhitectului,
atunci se va abtine cu privire la procesul-verbal.
Procesul-verbal al sedintei din 04.10.2019, sedinta pe care domnii consilieri locali o considera
convocata ilegal: voturi “Pentru”: d-na consilier local Socol Elena si dl. consilier local Buruiana
Corneliu; “Abtineri”: dl. consilier local Balasa Vasile, dl. consilier local Popa Doru Constantin, dl.
consilier local Stan Ciprian Stefan, dl. consilier local Paval Vasile, dl. consilier local Capatana
Gheorghe Catalin si dl. consilier local Cimpoesu Vasile; voturi “Impotriva” toti ceilalti.

Procesul-verbal al sedintei din 07.10.2019, sedinta pe care domnii consilieri locali o considera
ilegal convocata, se aproba in unanimitate.
Se da citire ordinii de zi. Se propune suplimentarea ordinii de zi cu inca un proiect (privind
revocarea H.C.L. nr. 60/29.08.2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale
Caminului pentru persoane varstnice Roznov). Se supune spre aprobare suplimentarea ordinii de zi.
Se respinge in unanimitate suplimentarea. Ia cuvantul d-na secretar general al U.A.T. Roznov - Alina
Diana Stoian si solicita domnilor consilieri sa motiveze de ce nu aproba suplimentarea ordinii de zi
cu acest proiect. Mai precizeaza d-na secretar ca urgenta suplimentarii ordinii de zi cu acest proiect
de hotarare, consta in faptul ca, prin adresa primita de la Institutia Prefectului, inregistrata la Primaria
orasului Roznov cu nr. 8.561/10.10.2019, s-a stabilit termen: “prima sedinta de consiliu local,
organizata dupa primirea prezentei corespondente, cu informarea Institutiei Prefectului pana la data
de 20.10.2019”, adresa despre care domnii consilieri locali au luat la cunostinta, fiindu-le prezentata
ca si material de sedinta, in mapele acestora. Ia cuvantul domnul consilier local Ioan Stroea care
solicita consilierilor sa nu aprobe acest proiect de hotarare daca nu va fi introdus pe ordinea de zi
impreuna cu un nou proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
Caminului pentru persoane varstnice Roznov, si mai precizeaza ca acum nu are buna dispozitie
pentru a aproba suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect.
Se supune spre aprobare ordinea de zi. Se aproba in unanimitate ordinea de zi.
Se solicita clarificari cu privire la scoaterea de pe ordinea de zi a P.H. privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 50.000 lei si modificarea listei de investitii, la initiativa
d-nului consilier local Ioan Stroea.
Ia cuvantul d-na secretar general care, raspunzand domnului consilier local Ioan Stroea, in
motivare, invoca prevederile

art. 129 alin. (4) lit. a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul

admnistrativ si prevederile art.155, alin.1, lit.”c” si alin.4, lit.”b” care stipuleaza ca una din atributiile
primarului este de a initia PH privind bugetul unitatii administrativ-teritoriale. Mai precizeaza d-na
secretar general ca Directorul Liceului “Gh. Ruset Roznovanu” Roznov a inaintat adresa catre
Consiliul Local al orasului Roznov, prin care renunta la solicitarea privind mutarea sumei de 50.000
lei de la o investitie la alta.
Ia cuvantul domnul consilier local Stroea Ioan, care interpeleaza pe domnisoara Director a
Liceului “Gh. Ruset Roznovanu” Roznov cu privire la justificarea retragerii cererii de rectificare a
bugetului; aceasta ii raspunde ca, din experienta anterioara, suma este insuficienta; domnul consilier
local Ioan Stroea mai avertizeaza si cu privire la consecintele care vor fi pe timpul iernii pentru
decizia luata de echipa de conducere a Liceului“Gh. Ruset Roznovanu” Roznov .
1.Se da citire PH privin aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici la proiectul “Extindere
Scoala Generala Slobozia, in localitatea Slobozia, oras Roznov, judetul Neamt”. Prezinta domnul
primar Ionel Ciubotaru.

In dezbateri se acorda cuvantul domnisoarei Director al Liceului“Gh. Ruset Roznovanu”
Roznov, care prezinta un punct de vedere oficial al institutiei pe care o reprezinta, pe fondul
obligativitatii de punere in aplicare imediata a masurilor de inchidere a Scolii Slobozia dispuse de
D.S.V. Neamt, ca urmare a constatarii neconformitatii toaletelor; se precizeaza totodata ca decizia
D.S.V. Neamt a fost deja atacata in instanta.
Ia cuvantul doamna consilier local Elena Socol, care arata ca in acest secol “21” este ridicol
sa se respinga proiecte de hotarare pentru edificarea de toalete pentru elevi.
Ia cuvantul domnul consilier local Buruiana Corneliu, care arata ca opozitia consilierilor
locali a fost referitoare la sumele din proiect.
Ia cuvantul domnul primar Ionel Ciubotaru, care recomanda consilierilor formarea unei
comisii de receptie a lucrarilor la finalizarea acestor toalete.
Ia cuvantul domnul consilier local Paval Vasile, care intreaba de ce nu s-au cheltuit mai intai
banii de la Ministerul Educatiei. (185 mii) si apoi sa fie accesat proiectul prin P.N.D.L..
Ia cuvantul domnul consilier local Bran Neculai, care solicita accesarea de proiecte cu
finantare nerambursabila si pentru scoala profesionala.
Raspunde domnul primarul Ionel Ciubotaru, care arata ca banii de la M.E. sunt intr-un fond la
dispozitia I.S.J. si pot fi deblocati in conditiile in care se realizeaza lucrarile; pentru accesarea de
proiecte pentru scoala profesionala arata ca sunt in curs de aprobare proiecte.
Se constata existenta avizului favorabil (consultativ) al tuturor celor trei Comisii de
Specialitate.
Se supune spre aprobare PH.. Voturi” Pentru”: doamna consilier local Elena Socol si domnul
consilier local Popa Doru Constantin, restul “impotriva”. Se respinge PH.
2.Se da citire PH privind modificarea H.C.L.nr.66/30.09.2019.
Prezinta domnul primar Ionel Ciubotaru, care arata ca este necesara modificarea acestei
hotarari pentru a se putea realiza atat investitia derulata prin fonduri de la Ministerul Educatiei
precum si cea finantata prin P.N.D.L..
Se solicita de catre domnul primar suspendarea sedintei pentru 10 min. Se supune la vot. Se
aproba in unanimitate suspendarea.
Se revine in sedinta, dupa 10 minute.
Ia cuvantul domnul primar Ionel Ciubotaru care arata ca, pentru evitarea inchiderii scolii, este
imperios necesara achizitionarea de toalete ecologice.
Se constata existenta avizului favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate pentru
dezvoltare urbanistica, se constata existenta avizului favorabil (consultativ) al Comisiei de
Specialitate pentru buget-finante si se constata existenta avizului nefavorabil (consultativ) al
Comisiei de Specialitate pentru invatamant.
Se supune spre aprobare PH. Voturi” Pentru”: doamna consilier local Socol Elena, restul
“Abtinere”. Se respinge PH.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, doamna Socol Elena, 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,
Elena SOCOL

Secretar General U.A.T.,
Alina-Diana STOIAN

