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Nr. 8.048/23.09.2019

PROCES – VERBAL
al sedintei extraordinare, a Consiliului Local Roznov, din data de 19.09.2019

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. b) 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 19.09.2019, prin Convocarea semnata de catre consilierii locali nr.
7.455/10.09.2019, consilierii fiind invitati la sedinta.
La sedinta sunt prezenti d-na Alina Diana Stoian – Secretarul General al orasului Roznov, dl.
Burghelea Handaric Florin- Consilier juridic, d-na Elena Zahariea – Sef serviciu financiar – contabil
si dl. Constandachi Dumitru - Arhitectul Sef al Orasului Roznov.
Dintr-un numar de 17 consilieri sunt prezenti 15, lipsind dl. consilier Buruiana Corneliu si dl.
consilier Cimpoesu Vasile.
Se constata existenta cvorumului necesar, drept pentru care se considera sedinta ca fiind
statutara si se deschid lucrarile sedintei de catre dl. consilier local Popa Doru Constantin, in calitate
de Presedinte de Sedinta.
Se da citire proceselor-verbale din sedintele anterioare. Se supune spre aprobare proceseleverbale. Se aproba in unanimitate.
Se da citire ordinii de zi. Se supune spre aprobare. Se aproba in unanimitate ordinea de zi.
Ia cuvantul d-na secretar general care prezinta un memoriu referitor la frecventa organizarii
sedintelor de consiliu local. Arata ca sedintele sunt foarte des convocate, iar timpul pentru pregatirea
acestora si consultarea documentatiilor depuse in vederea supunerii acestora consiliului local este
foarte scurt, ceea ce genereaza disfunctionalitati si comiterea de erori.
Ia cuvantul domnul viceprimar Hodor Constantin si domnul consilier local Stroea Ioan, care
solicita Raportul Corpului de Control de la Caminul pentru persoane varstnice Roznov si rezolvarea
situatiei litigioase aparute ca urmare a emiterii H.C.L. nr. 60/29.08.2019.
Ia cuvantul domnul consilier juridic care recomanda consiliului local formarea unei comisii
de verificare.

Ia cuvantul domnul consilier local Ilarie Ioan, care propune modificarea componentei
Comisiei pentru administrarea publica locala, ordine publica si drepturi cetatenesti, invatamant,
sanatate, cultura, tineret si sport, protectie copii, munca si protectie sociala, familie, servicii publice.
1.Se trece la analizarea modului de solutionare a adreselor nr.1.908/11.06.2019,
6.115/13.06.2019 si 2.736/26.08.2019. Ia cuvantul domnul consilier Stroea Ioan. Arata ca au fost
alocati bani de la Ministerul Educatiei Nationale pentru reabilitarea toaletelor la Scoala Slobozia.
Precizeaza ca nici cei din conducerea scolii, nici membrii Consiliului Local nu au avut cunostinta
despre aceasta alocare. Ulterior, in urma controlului efectuat de doamna Prefect Daniela Soroceanu, o
comisie s-a deplasat la fata locului si au convenit modernizarea toaletelor Corp C si construirea uneia
noi in corpul A. Dupa aceasta, domnul Primar Ionel Ciubotaru a decis modificarea solutiei in sensul
modernizarii toaletelor in corpului C si construirea toaletelor noi in corpul B, aspect cu care
conducerea scolii si consilierii locali nu sunt de accord. Se solicita respectarea solutiei tehnice
adoptata prima data: corp A si corp C.
Ia cuvantul domnul consilier local Stanescu Octavian. Solicita contractarea unei firme care sa
faca lucrarea in doua saptamani.
2. Ia cuvantul domnul arhitect sef si prezinta raportul de activitate, pe perioada 2017 – 2019,
pana in prezent.
Ia cuvantul domnul consilier Stroea Ioan si solicita pentru sedinta urmatoare o informare cu
privire la situatia amenzilor aplicate la Legea 50.
Interpeleaza domnul consilier local Ilarie Ioan cu privie la existenta unei intentii de reabilitare
a Dispensarului Uman din Roznov.
Ia cuvantul doamna consilier local Socol Elena. Interpeleaza arhitectul sef cu privire la haosul
din orasul Roznov, in ceea ce priveste disciplina in constructii, acoperisuri diferite, cladiri
neautorizate sau incorect autorizate. Mai arata ca Raportul arhitectului sef nu este corect din punct de
vedere al evaluarii personalului din subordine. Interpeleaza si cu privire la motivul pentru care
arhitectul sef a telefonat la cei de la S.C. Prisma Serv Company S.R.L., in vederea neracordarii la gaz
a cetateanului Socol Elena.
Concluzioneaza ca, in opinia dumneaei, arhitectul sef ar trebui sa isi dea demisia.
Ia cuvantul domnul consilier Stroea Ioan care arata ca vor exista consecinte drastice in urma
punerii la punct a problemelor existente la disciplina in urbanism.
3. Analiza incasarilor obor, piata, bazar, pe anul 2019 (ianuarie -august) comparativ cu
aceeasi perioada a anului trecut si cheltuielile facute din aceste sume anul acesta. Prezinta domnul
consilier local Stroea Ioan, care arata ca in comparatie cu anii trecuti, s-au constatat incasari mai mari
cu aproximativ 40 mii lei.
4. Modul de indeplinire a H.C.L. nr. 67/27.11.2015 si H.C.L. nr. 27/30.03.2018.
Se solicita contractarea unui medic de medicina scolara.
Se solicita formularea unei invitatii catre parohii, in cadrul sedintelor de consiliu local.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, domnul Popa Doru Constantin, 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,
Popa Doru Constantin

Secretar General,
Alina-Diana STOIAN

