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PROCES – VERBAL 
 
 
 
 

Încheiat astăzi, 20.06.2008, la şedinţa de constituire a Consiliului Local Roman; 
 
 
 Şedinţa a fost convocată prin Ordinul Prefectului nr. 139/10.06.2008; 
 Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora 
1200. 
 La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 20 consilieri aleşi, 
lipsind dl. Dorinel Ursărescu. 

Şedinţa se desfăşoară în prezenţa d-lui prefect Toader Mocanu. 

 Preşedinte de vârstă este dl. Neculai Iftimie, iar asistenţi sunt d-na Oana 
Geanina Afetelor şi dl. Cristi Nicolaie Avram. 
 

Dl.  prefect Toader Mocanu declară deschisă şedinţa de constituire a Consiliului 
Local şi prezintă pe scurt prevederile legale privind constituirea Consiliului local. 
 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum 
urmează: 

a) Alegerea comisiei de validare; 
b) Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu propunerile 

de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi; 
c) Validarea şi invalidarea mandatelor consilierilor aleşi; 
d) Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost 

validate; 
e) Constatarea consiliului local ca legal constituit; 
f) Alegerea preşedintelui de şedinţă. 

 

Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
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 La punctul a) de pe ordinea de zi – Alegerea comisiei de validare –  dl. 
preşedinte de vârstă Neculai Iftimie prezintă pe scurt prevederile legale privind 
comisia de validare şi propune ca această comisie să fie alcătuită din 5 membri.  
 Propunerea este aprobată în unanimitate de voturi.  
 Dl. consilier Laurenţiu Leoreanu propune ca membri ai comisiei de validare pe 
dl. Lucian Ioan Pascariu şi pe dl. Marius Neculai. 
 Dl. Neculai Stan propune pe d-na Daniela Gabriela Suman. 
 Dl. Sorin Dumitru Cazan propune pe dl. Dan Ioan Cărpuşor. 
 Dl. Gabriel Luncanu propune pe dl. Eugen Păuleţ.  

 Urmarea a supunerii la vot, toate cele patru propuneri au fost aprobate în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul b) de pe ordinea de zi – Prezentarea procesului verbal încheiat de 
comisia de validare cu propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor 
declaraţi aleşi –  dl. Marius Neculai citeşte procesul verbal nr. 10190/20.06.2008 prin 
care s-a propus validarea tuturor celor 21 de consilieri aleşi. 

 

 La punctul c) de pe ordinea de zi – Validarea şi invalidarea mandatelor 
consilierilor aleşi –  dl. preşedinte de vârstă Neculai Iftimie supune la vot, în ordine 
alfabetică, validarea mandatelor de consilier, după cum urmează: 
 Dl. Leonard Achiriloaiei – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 D-na Oana Geanina Afetelor - mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Alin Lucian Emanuel Antochi – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Dan Gabriel Arvătescu – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Cristi Nicolaie Avram – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Sorin Dumitru Cazan – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Dan Ioan Cărpuşor – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 D-na Lenuţa Nuşa Chiriac - mandat validat cu 14 voturi „pentru” şi 5 abţineri 

(dl. E. Păuleş, dl. G. Luncanu, dl. D. Arvătescu, dl. D. Cărpuşor şi dl. A. 
Antochi); 

 Dl. Dămoc Adrian – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Valentin Dănăilă – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Constantin Ghica – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Neculai Iftimie – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Laurenţiu Dan Leoreanu – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Gabriel Vasile Luncanu – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Vasile Mocanu – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Marius Neculai – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Lucian Ioan Pascariu – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Eugen Păuleţ – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Neculai Stan – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 D-na Daniela Gabriela Suman – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 
 Dl. Dorinel Ursărescu – mandat validat în lipsă cu 19 voturi „pentru”. 
 

 La punctul d) de pe ordinea de zi – Depunerea jurământului de către consilierii 
ale căror mandate au fost validate –  dl. secretar Gheorghe Carnariu dă citire 
jurământului, iar cei 20 de consilieri aleşi, în ordine alfabetică, rostesc cuvântul „JUR” 
cu mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie, după care semnează jurământul de credinţă. 
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 La punctul e) de pe ordinea de zi – Constatarea consiliului local ca legal 
constituit –  dl. preşedinte de vârstă Neculai Iftimie supune la vot constatarea ca legal 
constituit a Consiliului local. 
 Urmare a supunerii la vot, constatarea consiliului local ca legal constituit a fost 
aprobată în unanimitate de voturi. 

 

 La punctul f) de pe ordinea de zi – Alegerea preşedintelui de şedinţă –  dl. 
preşedinte de vârstă Neculai Iftimie propune ca preşedintele de şedinţă să fie ales pe o 
perioadă de 2 luni. 

 Propunerea a fost aprobată în unanimitate de voturi. 
 Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan propune ca preşedintele de şedinţă să fie ales 

în ordine alfabetică, prin urmare primul preşedinte de şedinţă să fie dl. Leonard 
Achiriloaiei. 
 Urmare a supunerii la vot, propunerea d-lui consilier Sorin Dumitru Cazan a fost 
aprobată în unanimitate de voturi. 

 

Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte de vârstă Neculai Iftimie declară 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 
 
 

Preşedinte de vârstă,                                                       Secretar,         
Consilier,                                                Jurist Gheorghe CARNARIU 

         Ing. Neculai IFTIMIE 
 
 
 
                  Asistent,                                                                 Asistent, 
                 Consilier,                                                                Consilier, 
   Ec. Cristi Nicolaie AVRAM                            Jr. Oana Geanina AFETELOR 
 


