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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 05.07.2008, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin Convocarea nr. 10772/01.07.2008 la cererea
următorilor consilieri: ec. Leonard Achiriloaiei, jr. Oana Gianina Afetelor, ec. Cristi
Nicolaie Avram, prof. Adrian Dămoc, ing. Neculai Iftimie, prof. Laurenţiu Dan
Leoreanu, ec. Marius Neculai, ec. Ioan Lucian Pascariu, ing. Constantin Ghica şi ing.
Neculai Stan;
Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând cu ora
00
10 .
La apelul nominal se constată şi se înregistrează prezenţa a 19 consilieri locali,
lipsind dl. Dorinel Ursărescu (şi-a înaintat demisia) şi dl. Adrian Dămoc (şi-a înaintat
demisia).
Şedinţa se desfăşoară în prezenţa Î.P.S. Ioachim Băcăoanu – Arhiereu Vicar al
Episcopiei Romanului, a Preotului Paroh Alois Percă, a Preotului Paroh Dumitru
Farcaş, a d-lui Vasile Pruteanu – preşedinte al Consiliului Judeţan Neamţ, a d-lui Ioan
Ghica – subprefect Instituţia Prefectului judeţului Neamţ, a d-lui Aurelian Jora, a d-lui
Vasile Dumitrache, a d-lui Marian Emil Pericică şi a d-lui George Lazăr.
Preşedinte de şedinţă este dl. Leonard Achiriloaiei care declară deschisă şedinţa
extraordinară a Consiliului Local, după care Î.P.S. Ioachim Băcăoanu ţine o slujbă de
binecuvântare.
În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a
se suplimenta ordinea de zi cu două puncte, respectiv, punctul g) – „Proiect de hotărâre
privind constarea încetării de drept a unui mandat de consilier” şi punctul h) – „Proiect
de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier”, după cum urmează:
a) Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier (dl. Laurenţiu Dan Leoreanu);
b) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (dl. Aurelian
Jora);
c) Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier (dl. Adrian Dămoc);
d) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (dl. Vasile
Dumitrache);
1

e) Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier (dl. Dorinel Ursărescu);
f) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (dl. Marian
Emil Pericică);
g) Proiect de hotărâre privind constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier (dl. Neculai Stan);
h) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier (dl. George
Lazăr);
i) Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului;
j) Ceremonia de depunere a jurământului de către primar;
k) Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului;
l) Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
La punctul a) de pe ordinea de zi – constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier (dl. Laurenţiu Dan Leoreanu) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul b) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier (dl.
Aurelian Jora) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dl. Aurelian Jora depune jurământul.
La punctul c) de pe ordinea de zi – constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier (dl. Adrian Dămoc) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul d) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier (dl.
Vasile Dumitrache) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dl. Vasile Dumitrache depune jurământul.
La punctul e) de pe ordinea de zi – constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier (dl. Dorinel Ursărescu) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul f) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier (dl.
Marian Emil Pericică) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dl. Marian Emil Pericică depune jurământul.
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La punctul g) de pe ordinea de zi – constarea încetării de drept a unui mandat de
consilier (dl. Neculai Stan) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în unanimitate de
voturi.
La punctul h) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de consilier (dl.
George Lazăr) – avizul comisiei de validare a fost favorabil.
Urmarea a supunerii la vot, proiectul de hotărâre fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dl. George Lazăr depune jurământul.
La punctul i) de pe ordinea de zi – Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare
a mandatului primarului – dl. judecător Gabriel Crîşmaru prezintă sentinţa civilă nr.
2261/01.07.2008 privind validarea alegerii d-lui Laurenţiu Dan Leoreanu în funcţia de
Primar al municipiului Roman.
La punctul j) de pe ordinea de zi – Ceremonia de depunere a jurământului de
către primar – dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu depune jurământul.
La punctul k) de pe ordinea de zi – alegerea viceprimarului – dl. preşedinte de
şedinţă Leonard Achiriloaiei prezintă reglementările legale privind alegerea
viceprimarului.
Dl. consilier George Lazăr propune pentru funcţia de viceprimar pe dl. consilier
Constantin Ghica.
Se procedează la votare cu buletine de vot.
Urmarea a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare, se constată
că dl. consilier Constantin Ghica a fost ales în funcţia de viceprimar cu 21 de voturi
„pentru”.
La punctul l) de pe ordinea de zi – Aprobarea numărului şi componenţei
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate – dl. preşedinte de
şedinţă Leonard Achiriloaiei prezintă reglementările legale privind organizarea,
funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
Dl. preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaiei supune la vot propunerea de a se
organiza 5 (cinci) comisii de specialitate, propunere care a fost aprobată în unanimitate
de voturi.
Dl. preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaiei supune la vot propunerea privind
denumirea comisiilor de specialitate, respectiv: „Comisia pentru buget finanţe”,
„Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului”, „Comisia pentru administraţie
publică locală, sport şi turism”, „Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi
tineret” şi „Comisia juridică”, propunere care a fost aprobată în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaiei supune la vot numărul membrilor
comisiilor de specialitate, după cum urmează:
- Comisia pentru buget finanţe – 5 membri;
- Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului – 5 membri;
- Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism – 5 membri;
- Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret” – 3 membri;
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- Comisia juridică – 3 membri.
Urmarea a supunerii la vot, propunerea d-lui preşedinte de şedinţă Leonard
Achiriloaiei fost aprobată în unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaiei prezintă propunerile privind
componenţa comisiilor de specialitate venite din partea grupurilor politice, după cum
urmează:
- Comisia pentru buget finanţe – dl. Leonard ACHIRILOAIEI, dl. Neculai
IFTIMIE, dl. Valentin DĂNĂILĂ, dl. Eugen PĂULEŢ, dl. Vasile MOCANU;
- Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului – dl. Constantin GHICA
d-na Oana Gianina AFETELOR, dl. Marius NECULAI, dl. Dan Ioan
CĂRPUŞOR, dl. Alin Lucian Emanuel ANTOCHI;
- Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism – dl. Lucian Ioan
PASCARIU, dl. Marian Emil PERICICĂ, dl. Aurelian JORA, dl. Sorin Dumitru
CAZAN, dl. Gabriel Vasile LUNCANU;
- Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret” – dl. Vasile
DUMITRACHE, d-na Daniela Gabriela SUMAN, dl. Dan Gabriel
ARVĂTESCU;
- Comisia juridică – dl. George LAZĂR, dl. Cristi Nicolaie AVRAM, d-na
Lenuţa Nuşa CHIRIAC.
Dl. consilier Valentin Dănăilă afirmă că în fiecare comisie trebuie reprezentate
proporţional cele 3 partide care au întrunit pragul electoral la alegerile din 1 iunie
2008. „La comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului sunt mai mulţi
reprezentanţi de la Partidul Social Democrat. Propun pentru această comisie
următoarea componenţă: dl. Constantin Ghica, d-na Oana Gianina Afetelor, dl. Marius
Neculai, d-na Lenuţa Nuşa Chiriac şi dl. Sorin Dumitru Cazan.”
Dl. consilier Dan Gabriel Arvătescu declară că în privinţa numărului
consilierilor P.S.D. din această comisie se mai poate discuta. „Nu înţeleg însă de ce dl.
consilier se amestecă în treburile partidului nostru, nominalizând un consilier P.S.D..
Grupul P.S.D. a înaintat propuneri nominale pentru fiecare comisie.”
Dl. consilier Sorin Dumitru Cazan afirmă că în Consiliul Local Roman sunt
reprezentanţi din patru partide politice. „Solicit ca Partidul Naţional Democrat Creştin
să nu mai fie considerat drept < cantitate neglijabilă >. Propun ca membrii comisiei
juridice să fie toţi jurişti, deoarece acest lucru este posibil.”
Dl. consilier Dan Ioan Cărpuşor precizează că la nominalizarea membrilor
comisiilor de specialitate trebuie să se respecte algoritmul politic, precum şi
propunerile partidelor politice.
Urmarea a supunerii la vot, propunerea prezentată de dl. preşedinte Leonard
Achiriloaiei a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”, 2 abţineri (…) şi 4 voturi
„împotrivă” (…).
Nemaifiind alte intervenţii d-l preşedinte Leonard Achiriloaiei declară închise
lucrările şedinţei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ec. Leonard ACHIRILOAIEI

Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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