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NR. 8.360/04.10.2019
PROCES – VERBAL
al sedintei ordinare, a Consiliului Local Roznov, din data de 30.09.2019

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) si art. 134 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr.
57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul Local al Orasului Roznov a fost convocat, in sedinta
ordinara, in data de 30.09.2019, prin Dispozitia Primarului orasului Roznov nr. 354/23.09.2019,
consilierii fiind invitati la sedinta.
La sedinta sunt prezenti dl. Ionel Ciubotaru – Primarul orasului Roznov, d-na Diana Stoian –
Secretarul General al orasului Roznov, dl. Burghelea Handaric Florin- Consilier juridic si d-na Elena
Zahariea – Sef serviciu financiar – contabil.
Dintr-un numar de 17 consilieri sunt prezenti toti.
Se constata existenta cvorumului, 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 procesului-verbal din sedinta anterioara. Se supune spre aprobare procesul-verbal.
Se aproba cu majoritate de voturi, se abtine doamna consilier local Socol Elena.
Se da citire ordinii de zi. Se propune suplimentarea ordinii de zi cu inca doua proiecte de
hotarare. Se supune spre aprobare suplimentarea. Se aproba suplimentarea doar cu un proiect,
respectiv cu cel privind rectificarea bugetului orasului Roznov, pe anul 2019, Se respinge
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii P.U.G.
al orasului Roznov, judetul Neamt. Se aproba in unanimitate, ordinea de zi astfel modificata.
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 constata prezenta mai multor cetateni in cadrul sedintei.

Ia cuvantul domnul Director al Caminului pentru persoane varstnice Roznov, care arata ca pe
data de 01.09.2019 este ziua internationala a varstnicilor si ii invita pe domnii alesi locali la
evenimentul ce se va tine in acest sens.
Ia cuvantul o cetateana a orasului Roznov, (d-na Tudoran) care da citire unui memoriu ce
cuprinde mai multe interpelari adresate atat Consiliului Local cat si domnului primar. Ia cuvantul
domnul primar care arata ca i se va raspunde punctual la toate solicitarile.
1.Se da citire PH privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
“Extindere Scoala Generala Nr. 1, in localitatea Slobozia, orasul Roznov, judetul Neamt”. Prezinta
dl. primar Ionel Ciubotaru. Se constata avizul nefavorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate.
Se supune spre aprobare proiectul. Se respinge in unanimitate.
2. Se da citire PH privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitii “Amenajarea grupurilor sanitare si asigurarea cu utilitati a acestora la unitati de invatamant
preuniversitar de stat la Scoala Generala Nr. 1 Slobozia, Oras Roznov, judetul Neamt”. Prezinta dl.
primar Ionel Ciubotaru.. Se constata avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se
propune amendament din partea grupului de consilieri P.S.D., in sensul amenajarii grupurilor sanitare
in corpurile A si C ale Scolii Generale Slobozia. Se supune la vot amendamentul. Se aproba in
unanimitate amendamentul. Se supune spre aprobare proiectul astfel modificat. Se aproba in
unanimitate.
3. Se da citire PH privind modificarea actului constitutiv si statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “AQUA NEAMT”. Se constata avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de
Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Se aproba in unanimitate.
4. Se da citire PH privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31
decembrie 2018, datorate bugetului local al orasului Roznov Prezinta doamna Zahariea Elena – Sef
serviciu financiar-contabil. Se constata avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se
supune spre aprobare proiectul. Se aproba in unanimitate.
5. Se da citire PH privind acordarea unui sprijin financiar domnului Mararu Florin. Se
constata avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul.
Se aproba in unanimitate.
6. Se da citire PH privind acordarea unui sprijin financiar domnului Munteanu Sandu. Se
constata avizul nefavorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se solicita de catre domnul
consilier local Stroea Ioan sa se introduca intr-o sedinta viitoare acest proiect de hotarare, impreuna
cu proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Garla Elena. Se supune spre
aprobare proiectul. Se abtin toti consilierii. Se respinge proiectul de hotarare.
7. Se da citire PH privind completarea H.C.L. nr. 64 din 29.08.2019 privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local al orasului Roznov, care sa faca parte din Consiliul de
Administratie al Liceului “Gh. Ruset Roznovanu”. Se constata avizul favorabil (consultativ) al
Comisiei de Specialitate. Ia cuvantul domnul consilier local Stanescu Octavian care arata ca s-a

infiintat o grupa la gradinita, unde majoritatea copiilor sunt de etnie rroma si considera ca ei trebuie
impartiti in mai multe clase, sa fie bagati in colectivitate pentru a putea sa se integreze in societate. Ia
cuvantul domnul consilier local Stroea Ioan care arata ca copiii se repartizeaza pe grupe in functie de
varsta. Dl. primar Ionel Ciubotaru intreaba daca Scoala Slobozia are reprezentant in Consiliul de
Administratie al Scolii si i se raspunde de catre dl. consilier local Stroea Ioan ca nu are Scoala
Slobozia reprezentant.
Se propune de catre domnii consilieri locali, ca al treilea reprezentant al Consiliului Local in
Consiliul de Administratie al Scolii sa fie dl. consilier local Stanescu Octavian. Se supune spre
aprobare proiectul. Se aproba in unanimitate.
8. Se da citire PH privind aprobarea procedurii privind vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor imobile (terenuti si/sau cladiri) aflate pe domeniul privat al orasului Roznov. Se constata
avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Se
aproba in unanimitate.
9. Se da citire PH privind privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile din
orasul Roznov, judetul Neamt.. Se constata avizul nefavorabil (consultativ) al Comisiei de
Specialitate. Prezinta dl. Munteanu Alexandru Bogdan – inspector din cadrul aparatului de
specialitate al primarului. Prezinta si dl. primar

Ionel Ciubotaru. Domnul viceprimar Hodor

Constantin intreaba daca sunt cadastrate pajistile. Interpeleaza dl. consilier local Stroea Ioan daca
contractarea pasunilor de anul acesta s-a facut pentru aceeasi suprafata ca si anul trecut. Raspunde
domnul primar care arata ca anul acesta s-au incheiat acte aditionale la contractele existente. Dl.
Munteanu Alex arata ca de la 1 ianuarie nu se vor mai putea inchiria pajistile fara amenajament
pastoral si mai precizeaza ca potrivit legislatiei in vigoare, obligatia amenajamentului pastoral este a
Consiliului Local si li se aduce la cunostinta contraventiile asupra nerealizarii acestuia. Se supune
spre aprobare proiectul. Voteaza “pentru” urmatorii consilieri locali: dl. Popa Doru, dl. Balasa Vasile,
dl. Cimpoesu Vasile, dl. Capatina Catalin, dl. Paval Vasile, dl. Stan Ciprian, dl. Buruiana Corneliu si
d-na Socol Elena. Restul consilierilor locali se abtin. Se respinge proiectul.
10. Se da citire PH privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, al orasului Roznov,
pe anul 2019. Prezinta doamna Elena Zahariea- Sef Serviciu Financiar – Contabil.Se constata avizul
favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Ia cuvantul dl. consilier local Stroea Ioan si
precizeaza ca orasul Roznov a primit mai putini bani de la Consiliul Judetean, pentru ca C.J. a facut
asfaltarea in orasul Roznov.Se supune spre aprobare proiectul. Se aproba in unanimitate.

Intrebari, interpelari discutii.
Ia cuvantul dl. consilier Stroea Ioan si intreaba daca s-a semnat actul aditional cu S.C.
PRISMA SERV COMPANY S.R.L. si daca au fost invitati preotii in sedintele Consiliului Local.
Raspunde dl. primar si aduce la cunostinta ca s-a semnat actul aditional in data de 17.09.2019 si ca a
discutat cu preotii, urmand a fi pusa in aplicare hotararea cu privire la regulamentul cimitirelor.

Mai arata dl. consilier Stroea Ioan ca trebuie urgent construita o capela.
Dl. consilier local Stanescu Octavian precizeaza ca nu primeste materialele de sedinta pe email. Raspunde doamna Secretar general care precizeaza ca daca secretarul, juristul, primarul si
ceilalti consilieri primesc materialele de sedinta pe mail, este obligatoriu sa le primeasca si
dumnealui, deoarece cu totii sunt introdusi intr-un grup, insa va incerca sa remedieze acesta
problema, daca ea exista cu adevarat.
Doamna secretar general solicita consilierilor locali sa prezinte raportul de activitate pentru
anul 2018, in termenul solicitat, pentru a se respecta termenul limita de postare a acestora pe site-ul
Primariei orasului Roznov.
Dl. viceprimar Hodor Constantin face precizari cu privire la acoperisul de pe blocurile T1 si
T2.
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

