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Emitent: Secretarul Municipiului Roman 

Nr. 10185 din 26.06.2012 

 

 

 

 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.06. 2012, la şedinţa de constituire 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin Ordinul Prefectului  judeţului Neamţ nr. 146 

din 20.06.2012. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 18 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Leonard 

Achiriloaei, dl. consilier Gabriel Andrici şi dl. consilier Mihai-Dănuţ 

Lichiardopol.  

Şedinţă se desfăşoară în prezenţa d-lui Ilie Dumitru Haralambie Mitea - 

Prefectul Judeţului Neamţ şi a Preasfințitului Ioachim Băcăuanul - Episcop vicar 

la Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. 
 

Preşedinte de vârstă este dl. Vasile Mocanu, iar asistenţi sunt d-ra Livia 

Nicoleta Patraşcu şi dl. George Lazăr.  
 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl. prefect  Ilie Dumitru Haralambie Mitea declară deschisă şedinţa de 

constituire a Consiliului local al Municipiului Roman şi prezintă prevederile 

legale referitoare la constituirea Consiliului local. 
 

În continuare se supune la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat 

în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1) Alegerea comisiei de validare; 

2) Prezentarea procesului verbal încheiat de comisia de validare cu 

propunerile de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor 

declaraţi aleşi; 

3) Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor aleşi; 

4) Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost 

validate; 
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5) Constatarea consiliului local ca legal constituit; 

6) Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local; 

7) Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului; 

8) Depunerea jurământului de către primar; 

9) Alegerea viceprimarului; 

10) Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate. 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea comisiei de validare – dl. 

preşedinte de vârstă Vasile Mocanu 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. viceprimar George Lazăr propune ca membri ai comisiei de validare 

pe d-na consilier Iulia Havrici Tomşa, dl. consilier Eugen Păuleţ şi pe dl. 

consilier Petru Gîndulescu. 

Dl. consilier Vasile-Constantin Damaschin propune ca membri ai comisiei 

de validare pe d-na consilier Mihaela Tanovici, dl. consilier Maricel Benchea, 

dl. consilier Lucian-Ovidiu Micu şi pe dl. consilier Radu-Paul Vatavu. 

Se procedează la desemnarea membrilor comisiei de validare prin vot 

deschis, prin ridicare de mâini, după cum urmează:  

- d-na Iulia Havrici Tomşa aleasă în comisia de validare cu 17 voturi 

„pentru”. 

D-na Iulia Havrici Tomşa nu a participat la vot. 

- dl. Eugen Păuleţ respins propunerea întrucât au fost 6 voturi „pentru” şi 

11 abţineri. 

Dl. Eugen Păuleţ nu a participat la vot. 

- dl. Petru Gîndulescu respins propunerea întrucât au fost 6 voturi 

„pentru” şi 11 abţineri. 

Dl. Petru Gîndulescu nu a participat la vot. 

- dl. Micu Lucian-Ovidiu ales în comisia de validare cu 13 voturi „pentru” 

şi 4 abţineri. 

Dl. Micu Lucian-Ovidiu nu a participat la vot. 

- dl. Maricel Bechea ales în comisia de validare cu 12 voturi „pentru” şi 5 

abţineri. 

Dl. Maricel Benchea nu a participat la vot. 

- dl. Radu-Paul Vatavu ales în comisia de validare cu 13 voturi „pentru” şi 

4 abţineri. 

Dl. Radu-Paul Vatavu nu a participat la vot. 

- d-na Mihaela Tanovici aleasă în comisia de validare cu 13 voturi 

„pentru” şi 4 abţineri. 

D-na Mihaela Tanovici nu a participat la vot. 
 

La punctul 2) 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. Maricel Benchea, preşedintele comisiei de 

validare citeşte procesul-verbal nr. 10193 din 26.06.2012 prin care s-a propus 

validare a 21 mandate de consilier şi invalidarea a 2 mandate de consilier. 
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La punctul 3) de pe ordinea de zi – validarea sau invalidarea mandatelor 

consilierilor aleşi – preşedinte de vârstă Vasile Mocanu supune la vot, în ordine 

alfabetică, validarea mandatelor de consilier, după cum urmează: 
  

~ dl. Achiriloaei  Leonard – mandat validat în lipsă cu 18 voturi „pentru”; 

~ dl. Andrici Gabriel – mandat validat cu 18 voturi „pentru”;  

~ dl. Andrieş Bogdan-Costinel – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Benchea Maricel – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Capraru Petrică – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ d-na Chiriac  Lenuţa -Nuşa – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Cimpoeşu Gabriel – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Damaschin Vasile-Constantin – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Farcaşi Petru – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Gîndulescu Petru – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ d-na Havrici Tomşa Iulia – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Lazăr  George – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Lichiardopol Mihai-Dănuţ – mandat validat în lipsă cu 18 voturi „pentru”; 

~ dl. Micu Lucian-Ovidiu – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Mocanu Vasile – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ d-ra Patraşcu Livia-Nicoleta – mandat validat cu 17 voturi „pentru”;  

~ d-na Pălăncianu Cătălina-Elena – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Păuleţ  Eugen – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Petrea Daniel – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ d-na Tanovici Mihaela – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 

~ dl. Vatavu Radu-Paul – mandat validat cu 17 voturi „pentru”; 
 

Se supune la vot, în ordine alfabetică, invalidarea mandatelor de consilier, 

pentru: 
 

~ dl. Leoreanu Dan-Laurenţiu – mandat invalidat cu 18 voturi „pentru”; 

~ dl. Vacaru Leonard – mandat invalidat cu 18 voturi „pentru”; 
 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – validarea sau invalidarea mandatelor 

consilierilor aleşi – dl. Gheorghe Carnariu, secretarul al Municipiului Roman dă 

citire jurământului, iar cei 18 consilieri aleşi, în ordine alfabetică, rostesc 

cuvântul „JUR” cu mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie, după care semnează 

jurământul de credinţă. 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – constatarea consiliului local ca legal 

constituit – dl. preşedinte de vârstă Vasile Mocanu supune la vot 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 6) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă a 

consiliului local, dl. consilier George Lazăr propune ca preşedinte de şedinţă pe o 

perioadă de 2 luni pe dl. consilier Vasile Mocanu. 

Urmare a supunerii la vot, propunerea d-lui consilier George Lazăr a fost 

aprobată în unanimitate de voturi. 
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La punctul 7) de pe ordinea de zi – prezentarea hotărârii judecătoreşti de 

validare a mandatului primarului – d-na judecător Mirela Apetrei prezintă 

sentinţa civilă nr. 2089 din 19.06.2012 privind validarea alegerii d-lui Laurenţiu 

Dan Leoreanu în funcţia de Primar al municipiului Roman. 
 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – depunerea jurământului de către 

primar – dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu depune în faţa Consiliului local 

jurământul prevăzut art. 32, alin. 1 şi art. 60, alin. 1 din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală. 
 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – alegerea viceprimarului Municipiului 

Roman – dl. preşedinte de şedinţă Vasile Mocanu prezintă reglementările legale 

privind alegerea viceprimarului, precum şi cele două modalităţi de vot prevăzute 

în Ghidul orientativ de desfăşurare a şedinţelor de constituire a consiliilor locale. 

Se aprobă ca modalitate de vot, cu 17 voturi „pentru” şi o abţinere (dl. E. 

Păuleţ),  înscrierea pe buletinul de vot a cuvântului „DA” în dreptul consilierului 

pe care votantul doreşte să îl aleagă viceprimar. 

D-na consilier Mihaela Tanovici propune pentru funcţia de viceprimar pe 

dl. consilier Lucian-Ovidiu Micu. 

Se procedează la votare cu buletine de vot. 

Urmarea a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare, se 

constată că dl. consilier Lucian-Ovidiu Micu a fost ales în funcţia de viceprimar 

cu 15 de voturi „pentru” şi 3 abţineri. 
 

La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea numărului şi componenţa 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate – dl. preşedinte de 

şedinţă Vasile Mocanu prezintă reglementările legale privind organizarea, 

funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate. 

Dl. preşedinte de şedinţă Vasile Mocanu 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 Vasile Mocanu 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, învatamânt şi tineret” şi „Comisia juridică”, propunere care a fost 

aprobată în unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte de şedinţă Vasile Mocanu 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, învatamânt şi tineret” - 3 membri; 

- Comisia juridică - 3 membri. 

Urmarea a supunerii la vot, propunerea d-lui preşedinte de şedinţă Vasile 

Mocanu fost aprobată în unanimitate de voturi. 

Dl. viceprimar Lucian-Ovidiu Micu prezintă propunerile privind 

componenţa comisiilor de specialitate, după cum urmează: 
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 pentru Comisia pentru buget finanţe sunt propuşi următorii consilieri: 

dl. Leonard Achiriloaei, dl. Gabriel Cimpoeşu, dl. Daniel Petrea, d-na Iulia 

Havrici Tomşa şi dl. Vasile Mocanu; 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea d-lui viceprimar Lucian-Ovidiu 

Micu fost aprobată în unanimitate de voturi. 

 pentru Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului sunt 

propuşi următorii consilieri: dl. Lucian-Ovidiu Micu, dl. Petrică Capraru, dl. 

Vasile-Constantin Damaschin, d-na Lenuţa Nuşa Chiriac şi dl. Petru 

Gîndulescu; 

 Dl. consilier George Lazăr propune ca membrii ai comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului pe umătorii consilieri: dl. Petru 

Gîndulescu, dl. Lucian-Ovidiu Micu, dl. Vasile-Constantin Damaschin, d-na 

Lenuţa Nuşa Chiriac şi dl. Eugen Păuleţ; 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea d-lui viceprimar Lucian-Ovidiu 

Micu fost aprobată cu 12 voturi „pentru” şi 6 abţineri. 

 pentru Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism 

sunt propuşi următorii consilieri: dl. Maricel Benchea, dl. Gabriel Andrici, dl. 

Bogdan-Costinel Andrieş, d-ra Livia-Nicoleta Patraşcu şi dl. Eugen Păuleţ; 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea d-lui viceprimar Lucian-Ovidiu 

Micu fost aprobată în unanimitate de voturi. 

 pentru Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învatamânt şi tineret 

sunt propuşi următorii consilieri: d-na Mihaela Tanovici, d-na Cătălina-Elena 

Pălăncianu şi dl. Mihai-Dănuţ Lichiardopol; 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea d-lui viceprimar Lucian-Ovidiu 

Micu fost aprobată cu 13 voturi „pentru” şi 5 abţineri. 

 pentru Comisia juridică sunt propuşi următorii consilieri: dl. Radu-Paul 

Vatavu, dl. Petru Farcaşi şi dl. George Lazăr. 
Dl. consilier George Lazăr propune ca membrii ai comisiei juridice pe 

umătorii consilieri: dl. George Lazăr, dl. Petru Farcaşi şi d-na Iulia Havrici 

Tomşa. 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea d-lui viceprimar Lucian-Ovidiu 

Micu fost aprobată cu 11 voturi „pentru” şi 7 abţineri. 
 

 

Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Vasile Mocanu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

           Preşedinte de vârstă 

                   Consilier,                                Secretarul municipiului Roman, 

      Economist Vasile MOCANU                 Jurist Gheorghe CARNARIU 

 

 

 

                   Asistent                                                       Asistent   

                  Consilier,                                                    Consilier,       

Medic Livia-Nicoeta PATRAŞCU                      Avocat George LAZĂR 


