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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 23.05.2016, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 892/20.05.2016. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, Piaţa 

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

.  

 

Dl preşedinte de şedinţă George Alexandru Bălan declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local. 

La apelul nominal efectuat, se constată şi se înregistrează prezenţa a 15 

consilieri locali, lipsind motivat următorii consilieri: dna L.N. Chiriac, dl V.B. 

Savin, dl V. Mocanu, dl G. Andrici şi dra L.N. Patraşcu şi dl C. Holban. 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

 Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarea modificare: 

- se introduce punctul 8) (suplimentar 1) – Proiect de hotărâre privind 

completarea HCL nr. 115/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi 

a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului "Creșterea eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Roman"; 
 aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie 

bugetară pe 2015; 
2) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat şi 

a listei de investiţii finanţată din bugetul de dezvoltare; 
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3) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne 

pe anul 2016; 

4) 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; 

5) Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii; 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unei construcţii; 

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat cu Fundaţia “Pacea”; 

8) Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 115/2016 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce 

vor fi efectuate în cadrul proiectului "Creșterea eficienței 
energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Roman". 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea contului anual de 

execuţie bugetară pe 2015 – 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 2) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat şi a listei de investiţii finanţată din bugetul de dezvoltare – avizul 

comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 Dl consilier Achiriloaei Leonard propune votarea individuală pe anexe. 

 Se procedează astfel la votarea proiectului pe anexe: 

 Anexa 1 – 15 voturi „pentru” 

 Anexa 2 – 13 voturi „pentru”, 2 neparticipări  

      (cons. Achiriloaei L. şi Tanovici M.) 

 Anexa 3 – 14 voturi „pentru”, 1 neparticipare (cons. Tanovici M.) 

 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului creditelor 

interne pe anul 2016 – 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 4) 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. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – acceptarea unei donaţii – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil. 

 Dl Primar Laurenţiu Dan Leoreanu intervine: „Vreau să precizez că este 

vorba despre un teren pe care noi trebuia să îl achiziţionăm pentru poarta Nord 

a oraşului de la o persoană fizică. Pentru că era mai greu, l-a achiziţionat 

DEDEMAN, l-a cumpărat pe banii lor şi ni-l donează nouă, Primăriei 

Municipiului Roman, binenţeles gratuit, fiind donaţie. Mulţumesc.” 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea cumpărării unei 

construcţii – 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 7) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat cu Fundaţia “Pacea” – avizul comisiei pentru administraţia 

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 8) (suplimentar 1) de pe ordinea de zi – completarea HCL 

nr. 115/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce 

vor fi efectuate în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale din Municipiul Roman" – avizul comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 

 Avizul comisiei pentru buget-finanţe este favorabil. 

 Avizul comisiei juridice este favorabil.  

 

 Dl preşedinte de şedinţă îl invită pe dl Primar să lămurească aspectele 

acestui proiect. Dl Primar precizează: „Este vorba despre o completare a 

documentaţiei tehnice şi a cadrului reglementat prin hotărâre de consiliu local 

pentru pentru proiectul cu fonduri europene privind eficientizarea termică a 

clădirilor rezidenţiale. Este vorba de completarea documentaţiei privind calupul 

de blocuri pe care îl înaintăm pentru obţinerea de fonduri în vederea izolării 

termice a blocurilor din Municipiul Roman. Mulţumesc.” 

 

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

unanimitate de voturi. 
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 Dl Primar preia la final cuvântul:  

 „Aş vrea să vă mai spun un lucru: Joi, 26 Mai, la ora 15 va avea loc 

inaugurarea Bibliotecii Municipale din Roman. O bijuterie arhitectonică a 

Municipiului Roman, o clădire apreciată de foarte mulţi din cei care au venit în 

ultima vreme în Roman, vor fi şi personalităţi din oraş, din judeţ, din Moldova şi 

la nivel naţional care vor fi prezente la inaugurare. Vă invit şi vă voi înmâna 

aşadar invitaţii pentru a fi prezenţi la această activitate. De fapt sunt două 

invitaţii: una la Bibliotecă, şi una la spectacolul «Muzică şi suflet în luna 

florilor» unde va fi prezentă corala Armonia - Arhiepiscopiei Tomisului, una din 

cele mai frumoase corale din România. Vă invit cu toată dragostea pe toţi 

pentru că eu consider că am colaborat bine, am făcut echipă bună şi această 

echipă a fost funcţională la Roman şi a obţinut rezultate frumoase. Până la 

urmă rezultatele sunt ale oraşului, ale Municipiului, şi ce rămâne, rămâne făcut 

din mandatul nostru împreună aici şi pe această cale vreau să vă mulţumesc 

pentru colaborare şi să vă înmânez aceste invitaţii.” 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte George Alexandru Bălan declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

  George Alexandru BĂLAN     Gheorghe CARNARIU 

 

 


