
1 

 

                

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1                 www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651, 0233.741.119,  0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604       E-mail:primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Secretarul Municipiului Roman  

Nr. 4842 din 02.03.2016  
 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 02.03.2016, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 
 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 378 din 

26.02.2016. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 12
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 17 consilieri locali, lipsind motivat dl consilier Vasile 

Mocanu, dl consilier Cristian Toader, dra consilier Livia-Nicoleta Patraşcu şi dl 

consilier Maricel Benchea. 

 

Dl Secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 

prevederile alineatului 1 al articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea 

administraţiei publice locale: „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea 

hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude 

până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema 

supusă dezbaterilor consiliului local. Am rugămintea ca dumneavoastră să 

analizaţi cu atenţie proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă 

aflaţi într-o situaţie de acest gen să nu participaţi la vot.” 

 

De asemenea, dl Secretar propune Consiliului Local proiectul nr. 1 

privind Alegerea Preşedintelui de Şedinţă pentru lunile martie şi aprilie 2016. 

Urmare a supunerii la vot, propunerea este aprobată cu 16 voturi „pentru”. Dl 

consilier Mihai Armanu nu a participat la vot.  

 

Dl preşedinte de şedinţă Mihai Armanu declară deschisă şedinţa ordinară 

a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

Dl Primar Laurenţiu-Dan Leoreanu, ia cuvântul: „Aş vrea să intervin şi să 

nu las să treacă zilele de 1 şi de 2 Martie fără să vă urez o primăvară frumoasă. 



2 

 

În curând vom anunţa şi programul de curăţenie în oraş, atât pe partea de 

asociaţii, şcoli, voluntariat, cât şi de partea echipelor din Primăria Municipiului 

Roman. Deja programul este făcut, deja am început în unele zone, dar de pe 15 

Martie va începe activitatea concentrată; şi pentru că suntem la început de 

primăvară nu puteam să nu urez toate cele bune dumneavoastră, familiilor dvs., 

prietenilor mass media, romaşcanilor în general, sănătate, bucurie, o primăvară 

frumoasă care să fie urmată de o vară şi mai frumoasă, de o toamnă bogată, şi 

să ne vedem cu toţii sănătoşi, în pace şi linişte în acest an, şi în mulţi ani de aici 

încolo. Doamne-ajută şi vă mulţumesc.” 

 

Dl preşedinte Mihai Armanu adaugă: „Mă alătur celor spuse de dl Primar 

şi vă urez la toată lumea o primăvară cu sănătate şi fericire”. 

 

În continuare, dl Armanu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 28.01.2016, care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Se supune spre aprobare, astfel, ordinea de zi cu următoarele modificări:  

- se introduce punctul 31) (suplimentar 1) – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea finanţării lucrărilor de extindere, reabilitare şi modernizare a 

Cimitirului Uman „Eternitatea”; 

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat 

de consilier; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

ajutoarelor de Urgenţă; 

4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 29/28.01.2016 pentru 

aprobarea bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2016 şi a 

listelor de investiţii din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

ajutoarelor alimentare distribuite în cadrul POAD; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare 

prestaţii financiare excepţionale privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea 

sub formă de tichete sociale a stimulentului educaţional; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 

medicamente; 

9. Proiect de hotărâre privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a 

fumatului în Municipiul Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înhumare a 

persoanelor, cu sau fără susţinători legali, lipsite de posibilităţi materiale 

care decedează pe raza Municipiului Roman; 
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 208/2015 privind 

înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită 

„Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman”; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 209/2015 privind 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru 

aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/2015 privind 

aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de 

personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor teritoriale din Municipiul Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă 

Publică pentru anul 2016; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de 

colaborare cu Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala 

Surzilor Neamț; 

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 

2016, a listei de investiții, studii și proiecte finanțate din bugetul local, a 

listei de investiții finanțate din veniturile proprii la Spitalul Municipal de 

Urgență Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii 

patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2015; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Energetice a 

Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020”; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor terenuri; 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

26/28.01.2016 privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea 

S.C. Municipal Locato Serv S.A. în vederea încheierii contractelor de 

vânzare-cumpărare; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul 

privat în domeniul public al Municipiului Roman și în administrarea 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe și 

mandatarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. în vederea încheierii 

contractului de vânzare-cumpărare; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi 

clădirilor proprietate privată a Municipiului Roman; 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 92/12.07.2007 

privind desemnarea Comisiei pentru circulație în Municipiul Roman;  
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local; 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 

cu Fundaţia „Sfântul Ioan Calabria” Roman; 



4 

 

30. Informare D.A.S. către Consiliul Local Roman privind dinamica angajării 

asistenţilor personali, modul de înlocuire şi de instruire a acestora, în anul 

2015; 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării lucrărilor de extindere, 

reabilitare şi modernizare a Cimitirului Uman „Eternitatea” 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier – avizul comisiei de validare este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

Dl primar Laurenţiu-Dan Leoreanu specifică: „Dl Maricel Benchea 

doreşte să meargă pe un post care este incompatibil cu funcţia de consilier 

local, drept pentru care a ales şi a decis să meargă pe acest post, şi atunci a 

trecut în procedură legală prin renunţarea la postul/mandatul de consilier 

local.” 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

  

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare a ajutoarelor de Urgenţă – avizul comisiei pentru administraţie 

publică, sport şi turism este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 

29/28.01.2016 pentru aprobarea bugetului consolidat al Municipiului Roman pe 

anul 2016 şi a listelor de investiţii din bugetul local, bugetul instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii – avizul comisiei 

pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

  

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare a ajutoarelor alimentare distribuite în cadrul POAD – avizul comisiei 

pentru administraţie publică, sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare prestaţii financiare excepţionale privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului – avizul comisiei pentru administraţie publică, sport şi 

turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului privind 

acordarea sub formă de tichete sociale a stimulentului educaţional – avizul 

comisiei pentru administraţie publică, sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Dl Primar adaugă: „Aici aş vrea să fac o precizare ca să fie foarte clar. 

Este vorba de tichete sociale din sume acordate guvernamental pentru a 

încuraja copii să meargă în învăţământul preşcolar. Noi deja am început şi am 

polarizat acest lucru. Este o acţiune guvernamentală care se face la nivelul 

întregii ţări. Suntem la discuţii în grădiniţe. Au fost primele dezbateri în 

grădiniţe. Vom continua şi prin mass media să informăm ceea ce se întâmplă pe 

această facilitate, pe acest sprijin. 

Dar procedăm cu aprobarea acestui Regulament, în conformitate cu 

legislaţia care ne-a fost trimisă. Vă mulţumesc.” 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 

medicamente – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism este favorabil.  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate. 

 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – reglementarea lucrului cu foc deschis 

şi a fumatului în Municipiul Roman – avizul comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism este favorabil, cu amendament. 

Dl consilier Andrici specifică: „Amendamentul este o schimbare de 

terminologie”, astfel, titlul hotărârii se schimbă din „reglementarea lucrului cu 

foc deschis şi a fumatului” în „aprobarea Regulamentului privind lucrul cu foc 

deschis şi fumatul”.  

Atât anexa, cât şi Art. 1 din hotărâre se reformulează corespunzător: 

„Procedura de executare a lucrărilor cu foc deschis şi a fumatului” devine 

„Regulamentul privind lucrul cu foc deschis şi fumatul”.  

Art. 2 se modifică din „Serviciul voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va 

lua toate măsurile necesare...” în „Primarul Municipiului Roman prin Serviciul 

Situaţii de Urgenţă, SSM şi Protecţie Civilă va lua toate măsurile necesare...” 

Art. 3 nu va mai conţine „Secretarul Municipiului Roman va asigura 

publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri, instituţiilor şi persoanelor 

interesate”, ci va avea forma finală: „Hotărârea se va comunica potrivit legii, 

prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor 

interesate.” 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, cu amendamentul precizat mai înainte, 

proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
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La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

înhumare a persoanelor, cu sau fără susţinători legali, lipsite de posibilităţi 

materiale care decedează pe raza Municipiului Roman – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil.  

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 208/2015 

privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică 

având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită 

„Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman” – avizul comisiei pentru 

buget-finanţe este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 209/2015 

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

aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate – avizul comisiei 

pentru buget-finanţe este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate. 
  

La punctul 13) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 210/2015 

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de 

personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – avizul comisiei de 

buget-finanţe este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi 

„pentru”. 

 D-nii consilieri Leonard Achiriloaei şi Gabriel Andrici nu au participat la 

vot. 

 

La punctul 14) de pe la ordinea de zi – aprobarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 15) de pe la ordinea de zi – Planului de Ordine şi Siguranţă 

Publică pentru anul 2016 – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, 

sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Protocol 

de colaborare cu Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala Surzilor 

Neamț – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat pe anul 2016, a listei de investiții, studii și proiecte finanțate din 

bugetul local, a listei de investiții finanțate din veniturile proprii la Spitalul 

Municipal de Urgență Roman – avizul comisiei de buget-finanţe este favorabil 

cu amendament. Dl preşedinte de comisie, Leonard Achiriloaei, specifică: 

„La anexa nr. 1, art. 57.02.04 este înlocuit cu art. 57.02.03 Tichete de 

creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă. La totalul capitolului Învăţământ, 

partea de cheltuieli se transferă şi la partea de venituri în Tr. I, astfel încât pe 

total venituri avem +1066 mii lei.” 

Dl Primar cere lămuriri: „Care proiect? Nu le-aţi încurcat cu... Este 

vorba de proiectul de Rectificare Buget Consolidat şi bugetul Spitalului 

Municipal de Urgenţă? Acele litere de buget nu se regăsesc la dumneavoastră. 

Deci ăsta nu cred că este amendament la acest proiect.” 

(La sfârşitul şedinţei s-a reluat acest amendament pentru clarificare.) 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi 

„pentru”. 

 D-nii consilieri Leonard Achiriloaei şi Gabriel Andrici nu au participat la 

vot. 

  

La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea rezultatelor inventarierii 

patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2015 – avizul 

comisiei de buget-finanţe este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 19) de pe ordinea de zi – aprobarea „Strategiei Energetice a 

Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020” – avizul comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil.  

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 20) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unui teren 

– avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 21) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor terenuri – 

avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 22) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării unor 

terenuri – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 23) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 26/28.01.2016 privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. 

Municipal Locato Serv S.A. în vederea încheierii contractelor de vânzare-

cumpărare – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este 

favorabil. 

Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi 

„pentru”. 

 Dna consilier L. Chiriac, dl consilier L. Achiriloaei şi dl consilier B.C. 

Andrieş nu au participat la vot (deoarece sunt reprezentanţi ai Consiliului Local 

Roman în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Municipal Locato Serv S.A 

Roman). 

 

La punctul 24) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unui teren din 

domeniul privat în domeniul public al Municipiului Roman și în administrarea 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 25) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unei locuințe și 

mandatarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. în vederea încheierii contractului 

de vânzare-cumpărare – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea 

teritoriului este favorabil. 

Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi 

„pentru”. 

Dna consilier L.N. Chiriac, dl consilier L. Achiriloaei şi dl consilier B.C. 

Andrieş nu au participat la vot (din acelaşi motiv exprimat la punctul 23). 
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La punctul 26) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 

terenurilor şi clădirilor proprietate privată a Municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 27) de pe ordinea de zi – modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 

92/12.07.2007 privind desemnarea Comisiei pentru circulație în Municipiul 

Roman – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism este 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 28) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor cheltuieli 

din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret este 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 29) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat cu Fundaţia „Sfântul Ioan Calabria” Roman – avizul comisiei 

pentru administraţie publică locală, sport şi turism este favorabil. 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

   

 La punctul 30) de pe ordinea de zi – Informare D.A.S. către Consiliul 

Local Roman privind dinamica angajării asistenţilor personali, modul de 

înlocuire şi de instruire a acestora, în anul 2015 

 

 La punctul 31) de pe ordinea de zi – aprobarea finanţării lucrărilor de 

extindere, reabilitare şi modernizare a Cimitirului Uman „Eternitatea” – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi 

„pentru”. 

 Dna consilier L.N. Chiriac, dl consilier L. Achiriloaei şi dl consilier B.C. 

Andrieş nu au participat la vot (din acelaşi motiv exprimat la punctul 23). 

 

 Dl Primar propune revenirea la punctul 17, la amendamentul comisiei 

pentru Buget-Finanţe: „Să reluăm punctul 17 să ne lămurim.” 
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 „Amendamentul era pentru Bugetul Primăriei”, specifică dna Cristina 

Prăjescu, şefa serviciului Direcţiei Economice. 

 „Da, pentru Anexa [nr.] 1, am zis”, continuă dl Achiriloaei 

 Dl Primar: „Bun, haideţi să vedem punctul acesta ca să fie şi el trecut cu 

amendamentul.” 

 Dl Achiriloaei: „E vorba de o îndreptare eroare materială, şi e vorba de 

art. 57.02.04 din hotărârea iniţială se transformă în 57.02.03 <Tichete de creşa 

şi tichete sociale pentru grădiniţă>” 

 „Da, pentru stimulentele educaţionale de care făceam vorbire”, confirmă 

dl Primar. 

 „Iar pentru total capitol Învăţământ, devine pe Tr. I +961 total Cheltuieli 

care se transferă şi la Partea de Venituri. Şi astfel la total venituri Tr.I +1066, 

adică din 999 + 67”, continuă dl Achiriloaei. 

 „Atât să traducem din limba contabilităţii în limba noastră de zi cu zi: 

Impactul pe care îl au acele fonduri care vin din stimulentul educaţional şi care 

trebuie prins în bugetul local, se regăsesc şi în veniturile de învăţământ”, 

clarifică dl Primar. 

 „Erau prinse în Partea de Cheltuială dar nu erau transferate şi pe Partea 

de Venituri”, încheie dl Achiriloaei. 

 Nu se reia votarea proiectului de hotărâre deoarece, urmare a clarificărilor 

făcute, rezultatul ar fi identic. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, d-ul preşedinte Mihai Armanu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de Şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

          Mihai ARMANU     Gheorghe CARNARIU 


