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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 11.04.2014, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 500 din 

09.04.2014. 

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 15 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Gabriel 

Andrici, d-na consilier Lenuţa-Nuşa Chiriac, d-ra consilier Livia-Nicoleta 

Patraşcu, dl. consilier Petru Gîndulescu, dl. consilier Mihai-Dănuţ Lichiardopol 

şi dl. consilier Vasile Mocanu. 

 

Preşedinte de şedinţă este d-na consilier Iulia Havrici Tomşa care declară 

deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

D-na preşedinte Iulia Havrici Tomşa supune spre aprobare ordinea de zi, 

aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

a) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/2013 privind 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru 

aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate – iniţiator domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman; 

 

Dl. secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 

prevederile articolului 46 din legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice 
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locale. „Am rugămintea ca dumneavoastră să analizaţi cu atenţie proiectul de 

hotărâre înscris pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de 

incompatibilitate să nu participaţi la vot.” 

 

 La punctul a) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 79/2013 

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru 

aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate – avizul comisiei pentru 

buget finanţe a fost favorabil cu următoarele rectificări conform reglementărilor 

A.N.F.P.:  

- în anexa nr. 1, la pagina 7, la poziţia 148 se va înlocui menţiunea „vacant” 

cu menţiunea „ocupat”; 

- în anexa nr. 1, la pagina 7, poziţia 150 se muta după poziţia 39 de la 

pagina 2, iar poziţiile de la 40 la 151 se renumerotează în mod 

corespunzător; 

- anexa nr. 5 se va modifica corespunzător modificărilor survenite în anexa 

nr. 1. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu aceleaşi rectificări.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre - cu rectificările celor două 

comisii de specialitate - a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

  

 Nemaifiind alte intervenţii d-na preşedinte Iulia Havrici Tomşa declară 

închise lucrările şedinţei. 
 

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă  

     Consilier local,       Secretarul municipiului Roman, 

   Ec. Iulia HAVRICI TOMŞA                         Jurist Gheorghe CARNARIU 


