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PROCES - VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 24.06.2016, la şedinţa de constituire 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin Ordinul Prefectului Judeţului Neamţ nr. 212 

din 13.06.2012 şi 220 din 17.06.2016. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei municipiului Roman, începând 

cu orele 10
00

.  
 

Şedinţă se desfăşoară în prezenţa d-lui Gheorghe Neculae - Subprefectul 

Judeţului Neamţ şi a părintelui protopop Dragoş Alexandru Munteanu. 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl subprefect  Gheorghe Neculae declară deschisă şedinţa de constituire a 

Consiliului local al Municipiului Roman şi prezintă prevederile legale 

referitoare la constituirea Consiliului local. 

Se procedează la ascultarea imnului naţional şi a imnului municipiului 

Roman, urmate de slujba religioasă a părintelui protopop Dragoş Munteanu. 
 

La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 19 consilieri, lipsind motivat dl consilier Daniel-

Laurenţiu Vasiliu şi dl consilier Dragoş-Viorel Moroşanu.  
 

Preşedinte de vârstă este dl Miluţă Scutaru, iar asistenţi sunt dl Andrei 

Fron şi dl Ştefan-Graţian Iacob.  

Dl preşedinte de vârstă preia, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) 

– (4) din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale”: 

 dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa 

cum acestea au fost primite de la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 

2, Roman. 

 dosarul sigilat şi semnat de preşedintele biroului electoral de 

circumscripţie şi membrii acestuia conţinând: 

- procesele verbale model anexa nr. 1 din Hotărârea Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 12/2016 pentru consemnarea rezultatelor votării pentru 
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consiliului local, încheiate la nivelul birourilor electorale ale secţiilor de 

votare; 

- procesul verbal model anexa nr. 8 din Hotărârea Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 12/2016 privind centralizarea voturilor, constatarea 

rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliului local, 

încheiat la  nivelul biroului electoral de circumscripţie; 

- întâmpinările şi contestaţiile formulate în timpul alegerilor
4)

 

 eventualele opţiuni scrise ale consilierilor declaraţi aleşi care ocupă funcţii 

incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier; opţiunea scrisă a 

primarului declarat ales pentru funcţia de primar sau consilier, dacă a candidat şi 

pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul; opţiunea scrisă este obligatorie 

numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost 

finalizată 
 

 

În continuare se supune la vot proiectul ordinii de zi, care a fost 

modificată prin retragerea punctelor 7 şi 8 din cauza neredactării la timp a 

hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului: 

 7) Prezentarea hotărârii judecatoreşti de validare a mandatului 

 Primarului Laurenţiu-Dan Leoreanu; 

 8) Depunerea jurământului de către Primarul Laurenţiu-Dan Leoreanu; 

acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi, cu modificarea menţionată, după 

cum urmează: 
 

1) Alegerea comisiei de validare; 

2) Prezentarea procesului-verbal încheiat de comisia de validare cu propu-

nerile 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; 

5) Constatarea Consiliului Local Roman ca legal constituit; 

6) Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Roman; 

7) – 

8) – 

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 Miluţă Scutaru menţionează că în urma consultării 

prealabile, s-a întocmit o listă cu propuneri pentru cele 5 poziţii valabile în 

cadrul comisiei de validare. 

Dl subprefect Gheorghe Neculae specifică faptul că această comisie este 

aleasă pe întregul mandat al acestui Consiliu Local, şi nu doar pentru această 

şedinţă. 

                                         
4) Art. 103 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,. 
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Membrii propuşi pentru această comisie sunt: dl Lucian-Ovidiu Micu, dl 

Mircea Beloiu, dl Daniel-Laurenţiu Vasiliu, dl Dragoş-Viorel Moroşanu şi dna 

Ioana-Roxana Iorga. 

Se procedează la aprobarea membrilor comisiei de validare prin vot 

deschis, prin ridicare de mâini, după cum urmează:  

- dl Lucian-Ovidiu Micu ales în comisia de validare cu 18 voturi „pentru”. 

Dl Micu nu a participat la vot. 

- dl Mircea Beloiu ales în comisia de validare cu 18 voturi „pentru”. 

Dl Beloiu nu a participat la vot. 

- dl Daniel-Laurenţiu Vasiliu ales în comisia de validare cu 19 voturi „pentru”. 

- dl Dragoş-Viorel Moroşanu ales în comisia de validare cu 19 voturi „pentru”. 

- dna Ioana-Roxana Iorga aleasă în comisia de validare cu 18 voturi „pentru”. 

Dna Ioana-Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 Dl preşedinte de vârstă Miluţă Scutaru propune o pauză în timpul căreia 

membrii comisiei de validare să îşi aleagă, prin vot deschis exprimat, un 

preşedinte şi un secretar de comisie, şi apoi să procedeze la: 

 examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor 

consilierilor declaraţi aleşi şi celorlalte documente primite de la 

biroul electoral de circumscripţie; 

 încheierea procesului verbal cu propunerile de validare sau 

invalidare a mandatelor. 
 

 Prin urmare, dl Lucian-Ovidiu Micu a fost ales preşedinte şi secretar dl 

Mircea Beloiu. 
 

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 Lucian-Ovidiu Micu, în calitate de preşedinte al 

comisiei de validare, citeşte procesul-verbal nr. 12531 din 24.06.2016 prin care 

s-a constatat respectarea dispoziţiilor legale şi s-a propus validare a 21 mandate 

de consilier şi invalidarea a 2 mandate de consilier, respectiv: 

 Leoreanu Dan-Laurenţiu – optând pentru funcţia de Primar; 

 Oprea Gheorghe – renunţare la mandat; 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – validarea sau invalidarea mandatelor 

consilierilor aleşi – preşedinte de vârstă Miluţă Scutaru supune la vot, în ordine 

alfabetică, validarea mandatelor de consilier, după cum urmează: 
  

Achiriloaei Leonard – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Andrieş Bogdan-Costinel – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Bălan George-Alexandru – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Beloiu Mircea – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Boloca Ilie – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Curpăn Radu-Cătălin – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Farcaşi Petru – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Fron Andrei – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Ghica Constantin – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Havrici-Tomşa Iulia – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 
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Holban Constantin – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Iacob Ştefan-Graţian – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Iorga Ioana-Roxana – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Micu Lucian-Ovidiu – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Moroşanu Dragoş-Viorel – mandat validat cu 19 voturi „pentru”; 

Pascariu Lucian-Ioan – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Patraşcu Eugen – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Păiuş Dana-Lăcrămioara – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Scutaru Miluţă – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Suman Daniela-Gabriela – mandat validat cu 18 voturi „pentru”; 

Vasiliu Daniel-Laurenţiu – mandat validat cu 19 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 19 consilieri aleşi prezenţi, 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 Miluţă Scutaru supune la vot constatarea ca 

legal constituit a Consiliului local. 

Urmare a supunerii la vot, constatarea Consiliului local ca legal constituit 

a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă a 

consiliului local, dl consilier Lucian-Ovidiu Micu propune ca preşedinte de şedinţă 

pe o perioadă de 3 luni pe dl consilier Leonard Achiriloaei. 

Urmare a supunerii la vot, propunerea dlui consilier Micu a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

Din acest moment, preşedintele de şedinţă preia conducerea lucrărilor. 
 

Punctele 7) şi 8) au fost retrase de pe ordinea de zi deoarece sentinţa civilă 

privind validarea alegerii d-lui Laurenţiu Dan Leoreanu în funcţia de Primar al 

Municipiului Roman este în curs de redactare la Judecătoria Roman, şi nu este 

disponibilă acum pentru prezentare. Prin urmare, în absenţa sentinţei, nici 

jurământul primarului nu poate fi depus. 

Dl secretar Gheorghe Carnariu intervine: „Hotărârea judecătorească de 

validare a mandatului dlui Primar este în procedură de redactare la 

Judecătoria Roman; din informaţiile noastre o vom primi în cursul zilei de 

astăzi, urmând ca dvoastra, consiliul local, să fiţi convocaţi într-o şedinţă de 

îndată pentru ca delegatul Judecătoriei Roman să prezinte această hotărâre 

judecătorească şi dl Primar să depună jurământul. Până atunci dl Primar îşi 

exercită mandatul pe legislatura veche conform prevederilor  legale.” 
 

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

Roman – dl preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaei prezintă reglementările 

legale privind alegerea viceprimarului, precum şi modalităţile de vot prevăzute 

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

Se aprobă ca modalitate de vot, cu 19 voturi „pentru”, următoarea 

procedură: - fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt 

trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi 
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barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu 

doreşte să îi aleagă, rămânând nebarat numele consilierului pe care votantul 

doreşte să îl aleagă viceprimar. 

Dl consilier Lucian-Ioan Pascariu propune pentru funcţia de viceprimar, în 

numele grupului PNL, pe dl consilier Lucian-Ovidiu Micu. 

Nu mai sunt alte propuneri. 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 4 voturi „împotrivă”. Aceasta este consemnată în 

Procesul Verbal al Comisiei de Validare nr. 12569/24.06.2016 
 

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

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

şedinţă Leonard Achiriloaei prezintă normele privind organizarea, funcţionarea 

şi atribuţiile comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. 

Dl preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaei prezintă propunerile privind 

componenţa comisiilor de specialitate, după cum urmează: 

 pentru Comisia pentru buget finanţe sunt propuşi următorii consilieri: 

Leonard Achiriloaei, Iulia Havrici Tomşa, George Alexandru Bălan, Miluţă 

Scutaru şi Dragoş-Viorel Moroşanu; 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 pentru Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului sunt 

propuşi următorii consilieri: Lucian-Ovidiu Micu, Dana-Lăcrămioara Păiuş, 

Lucian-Ioan Pascariu, Andrei Fron şi Daniel-Laurenţiu Vasiliu; 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 pentru Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism 

sunt propuşi următorii consilieri: Bogdan-Costinel Andrieş, Ioana-Roxana Iorga, 

Ilie Boloca, Petru Farcaşi şi Eugen Pătraşcu; 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

sunt propuşi următorii consilieri: Daniela Suman, Mircea Beloiu şi Radu-Cătălin Curpăn; 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 pentru Comisia juridică sunt propuşi următorii consilieri: Constantin 

Ghica, Ştefan-Graţian Iacob şi Constantin Holban. 

 Urmarea a supunerii la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

În continuare, se ia o pauză pentru întocmirea şi semnarea proceselor 

verbale de stabilire a preşedintelui şi secretarului fiecărei comisii de specialitate. 

Dl preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaei citeşte toate procesele verbale 

astfel întocmite: 
 pentru Comisia pentru buget finanţe, preşedinte: Leonard Achiriloaei; 
secretar: Iulia Havrici Tomşa. 
 pentru Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului, 
preşedinte: Lucian-Ovidiu Micu; secretar: Dana-Lăcrămioara Păiuş. 
 pentru Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism, 
preşedinte: Bogdan-Costinel Andrieş; secretar: Ioana-Roxana Iorga. 
 pentru Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, 
preşedinte: Daniela Suman; secretar: Mircea Beloiu. 
 pentru Comisia juridică, preşedinte: Constantin Ghica; secretar: Ştefan-
Graţian Iacob. 
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În final, reprezentantul Prefectului de Neamţ, dl subprefect Gheorghe 

Neculae, şi reprezentantul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, dl protopop 

Dragoş Munteanu, îşi exprimă, pe rând, urări de felicitare şi încurajare noului 

Consiliu Local. 

Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte de şedinţă Leonard Achiriloaei 

declară închise lucrările şedinţei şi îi oferă ultimul cuvânt dlui primar Laurenţiu 

Dan Leoreanu: 

„Doresc să vă salut şi să vă felicit, să vă urez mult succes în noul mandat. 

Am încrederea că acest consiliu va fi un consiliu şi mai bun decât cel precedent. 

Împreună vom lua deciziile cele mai bune în interesul Romanului şi a 

romaşcanilor. Sunt convins că vom avea analize pertinente, că vom decide ceea 

ce este mai bine, astfel încât aceste hotărâri ale legislativului local să se 

materializeze în activităţi, evenimente, lucrări, în tot ceea ce este bun şi creativ 

pentru oameni, pentru romaşcani. Pentru că până la urmă, dincolo de toate 

deciziile, unele politice, unele administrative, stă omul, cetăţeanul, iar atenţia 

noastră trebuie să se îndrepte în primul rând către el, iar activitatea noastră 

trebuie să aibă ca rezultat o viaţă mai bună pentru fiecare dintre romaşcani şi 

pentru oraşul Roman în ansamblu. De aceea vă invit la o bună colaborare, la o 

lucrare constructivă, sub binecuvântarea pe care aţi primit-o astăzi astfel încât 

în primul rând să dovedim că administraţia publică locală este una activă, este 

cu adevărat îndreptată către cetăţean, care vrea să aducă în următorii 4 ani o 

viaţă mai bună pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare cetăţean al acestui 

municipiu. Vă urez mult succes, sunt convins că vom colabora foarte bine. 

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi şi să ne întâlnim ori de câte ori este 

nevoie astfel încât să facem ceea ce este mai bine pentru fiecare. Doamne ajută! 

Mandat bun, uşor şi productiv!”  

 

 

  Preşedinte de vârstă 

                   Consilier,                                Secretarul Municipiului Roman, 

    Miluţă SCUTARU    Gheorghe CARNARIU 
 

 

 

 

                   Asistent                                                       Asistent   

                  Consilier,                                                    Consilier,       

      Andrei FRON     Ştefan-Graţian IACOB 


