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Nr. 9.340/05.11.2019
PROCES – VERBAL
al sedintei ordinare, a Consiliului Local Roznov, din data de 31.10.2019

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 31.10.2019, prin Dispozitia Primarului orasului Roznov nr. 393/25.10.2019,
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, d-na Elena
Zahariea – Sef serviciu financiar – contabil si dl. Panaintescu Constantin Romeo – Directorul
Caminului pentru persoane varstnice Roznov.
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 d-na consilier local Socol Elena, 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, dl. consilier local
Ciocoiu Claudiu si dl. consilier local Stanescu Octavian.
Se asteapta raspuns de la dl.Arhitect Sef, cu privire la interpelarea d-nei consilier local Socol
Elena, iar acesta a precizat ca nu va da acest raspuns, deoarece considera ca este un non-sens.
Se da citire ordinii de zi. Se propune suplimentarea ordinii de zi cu inca trei proiecte de
hotarare, respectiv P.H. privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului si aprobarea
Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Roznov,
judetul Neamt; P.H. privind prelungirea unor contracte de concesiune/inchiriere precum si indexarea
cu indicele de inflatie a contractelor de concesiune si inchiriere si P.H. privind organizarea unei
Comisii speciale de monitorizare si verificare a modului de derulare a Proiectului ”Extindere Scoala
Generala Nr.1 in localitatea Slobozia, orasul Roznov, judetul Neamt” si a Proiectului privind
amenajarea grupurilor sanitare cu fonduri de la Ministerul Educatiei. Se supune spre aprobare
suplimentarea. Se aproba suplimentarea doar cu doua proiectet, respectiv cel privind P.H. privind

prelungirea unor contracte de concesiune/inchiriere precum si indexarea cu indicele de inflatie a
contractelor de concesiune si inchiriere si P.H. privind organizarea unei Comisii speciale de
monitorizare si verificare a modului de derulare a Proiectului ”Extindere Scoala Generala Nr.1 in
localitatea Slobozia, orasul Roznov, judetul Neamt” si a Proiectului privind amenajarea grupurilor
sanitare cu fonduri de la Ministerul Educatiei. La P.H. privind reorganizarea aparatului de specialitate
al primarului si aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al
primarului orasului Roznov, judetul Neamt, voteaza “Pentru” d-na consilier local Serban Maria si dna consilier local Socol Elena, restul consilierilor locali se abtin. Se aproba in unanimitate, ordinea de
zi astfel suplimentata..
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
consilierilor locali, sa analizeze cu atentie proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi si
daca se afla intr-o situatie de acest gen sa nu participe la vot.
Se da cuvantul domnul Director al Caminului pentru persoane varstnice Roznov, sa prezinte
situatia bugetului de la institutia pe care o conduce. Se propune amanarea discutiei, de catre domnii
consilieri locali.
1 .Se da citire PH privind aprobarea R.O.F. a Consiliului Local al orasului Roznov, judetul
Neamt - revizuit. Prezinta dl. consilier local Ilarie Ioan. Se constata existent avizului favorabil
(consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se solicita introducerea in regulament a unei fraze in care sa
se specifice ca presedintii de comisii vor primi materialele si in format letric. Se supune spre aprobare
proiectul. Se aproba in unanimitate.
Se ia act de solicitarea domnului consilier local Ilarie Ioan, care doreste din motive de
sanatate, sa se retraga din functia de Presedinte de comisie. Ii va lua locul dl. consilier local Claudiu
Ciocoiu.
2. Se da citire PH privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.
III, anul 2019. Prezinta d-na Elena Zahariea – Sef serviciu financiar – contabil. Se constata avizul
favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare P.H. Se aproba in
unanimitate.
3. Se da citire PH aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul orasului
Roznov, judetul Neamt, pentru perioada 2019-2020. Prezinta d-na Diana Stoian – Secretarul General
al orasului Roznov. Se constata avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se supune
spre aprobare proiectul. Se aproba in unanimitate.
4. Se da citire PH privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile din orasul
Roznov, judetul Neamt. Prezinta dl. primar – Ionel Ciubotaru. Se constata avizul favorabil

(consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Se aproba in
unanimitate.
Ia cuvantul dl. consilier local Stanescu Octavian care interpeleaza pe dl. Director Panaintescu
C-tin Romeo cu privire la cresterea cheltuielilor de cand este dumnealui la conducerea Caminului
pentru persoane varstnice Roznov, care trebuiau sa se reduca asa cum s-a angajat dl. Director sa o
faca.
Raspunde dl. Director care arata ca doreste reducerea personalului, dar hotararea privind
aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Caminului pentru persoane varstnice Roznov, a
fost revocata.
Ia cuvantul dl. consilier local Stroea Ioan care intreaba daca datele prezentate de dl. Director
sunt furnizate de Compartimentul Contabilitate, sau sunt asumate de dumnealui si verificate.
Raspunde dl. Director care precizeaza ca informatiile prezentate sunt furnizate de
Compartimentul Contabilitate al Caminului.
Se solicita reglarea situatiei financiare si a coeficientilor de salarizare la vechea organigrama a
Caminului de persoane varstnice Roznov si sustinerea unei sedinte extraordinare la sediul Caminului.
5. Se da citire PH privind aprobarea modificarii tarifelor de calatorie practicate de operatorul
S.C. Troleibuzul S.A. Prezinta dl. primar – Ionel Ciubotaru. Se constata avizul favorabil (consultativ)
al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Se aproba proiectul de hotarare, in
unanimitate.
6. Se da citire PH privind aprobarea alocarii sumelor reprezentand contravaloarea
compensatiei pentru servicii de transport public local si diferentele de tarif pentru toate categoriile de
calatori care beneficiaza de gratuitate precum si de reducerile la transport in comun. Prezinta dl.
primar, care arata ca trebuie acordate aceste compensari, deoarece acestea sunt aferente costurilor de
calatorie pentru elevi. Ia cuvantul -na Elena Zahariea – Sef serviciu financiar – contabil, care arata ca
s-a primit o adresa din partea unui O.N.G., care activeaza pe raza orasului Roznov, si care solicita
aceeasi reducere pt. 5 tineri institutionalizati, care invata in municipiul Piatra Neamt. Se constata
avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Se
aproba in unanimitate.
7. Se da citire PH privind organizarea unei Comisii speciale de monitorizare si verificare a
modului de derulare a Proiectelor de la Scoala Slobozia. Se propun urmatorii consilieri locali: Stroea
Ioan, Socol Elena, Paval Vasile, Buruiana Corneliu si Hodor Constantin. Se constata avizul favorabil
(consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se supune spre aprobare proiectul. Se aproba in
unanimitate.
8. Se da citire PH privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune/inchiriere
precum si indexarea cu indicele de inflatie a contractelor de concesiune si inchiriere. Se constata
avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de Specialitate. Se propune amendament in sensul ca se va

retrage art. 1 alin. (1) din P.H. Se aproba amendamentul in unanimitate. Se supune spre aprobare
proiectul, astfel modificat. Se aproba in unanimitate.

Intrebari, interpelari discutii.
Ia cuvantul dl. consilier local Stanescu Octavian care solicita organizarea, impreuna cu dl.
viceprimar Constantin Hodor, o intalnire cu cetatenii din zona “pod Zanesti” cu privire la iluminatul
stradal. Arata ca populatia de rromi este defavorizata. Mai solicita reducerea cu 20% a salariului
electricianulu, angajat al Primariei orasului Roznov. Nu exista iluminat public de 5 luni, iar drumurile
sunt impracticabile in acea zona.
Dl. consilier local Bran Neculai arata ca aceleasi probleme sunt si in Slobozia.
Dl. consilier local Ciocoiu Claudiu intraba daca se va debloca investitia de bransare la apa in
zona “Vile”. Raspunde dl. primar Ionel Ciubotaru, care arata ca a trimis adresa la Apaserv. Dl.
Claudiu Ciocoiu solicita termen limita de solutionare a acestei probleme. Dl. primar arata ca i se va
comunica un raspuns luni, 04.11.2019.
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,
Elena SOCOL

Secretar General,
Alina-Diana STOIAN

