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Nr. 19689 din 28.10.2016 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28.10.2016, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1793 din 

24.10.2016, modificată prin Dispozitia Primarului nr. 1810/26.10.2016.  

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 11
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 20 consilieri locali, lipsind motivat consilier local Iulia 

Havrici Tomşa. 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

Dl Secretar Gheorghe Carnariu pune în vedere membrilor Consiliului 

local dispoziţiile art. 46 alin. (1) 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.” 
 

Dl preşedinte de şedinţă Bogdan-Costinel Andrieş declară şedinţa 

deschisă şi legal constituită.  

 

În continuare, dl preşedinte de şedinţă Bogdan – Costinel Andrieş supune la 

vot procesele-verbale ale şedinţelor de Consiliu Local anterioare, respectiv:  

 Procesul verbal nr. 18077 din 29.09.2016 este aprobat cu unanimitate de 

voturi; 

 Procesul verbal nr. 18364 din 05.10.2016 este aprobat cu unanimitate de 

voturi; 
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 Procesul verbal nr. 18661 din 11.10.2016 este aprobat cu unanimitate de 

voturi; 

 Procesul verbal nr. 19298 din 21.10.2016 este aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

 

Se supune spre aprobare, în continuare, ordinea de zi cu 11 proiecte plus 

un proiect suplimentar, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi, după 

cum urmează: 
 

1. Proiect 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; 

2. Proiect privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă la Secţia 

Ortopedie – Traumatologie din cadrul Spitalului Municipal de 

Urgenţă Roman; 

3. Proiect privind aprobarea Acordului Colectiv de Muncă al 

funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate 

juridică; 

4. Proiect privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, aparatului de lucru al consiliului local şi serviciile publice 

de interes local fără personalitate juridică; 

5. Proiect privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al 

personalului contractual din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, 

Bazar, Obor; 

6. Proiect privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. 

E.ON Distribuţie România S.A. asupra unor terenuri proprietate 

publică a Municipiului Roman; 

7. Proiect privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. 

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

vânzare-cumpărare; 

8. Proiect privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei Locale de 

Fond Funciar Roman; 

9. Proiect privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de 

investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi a listei de 

investiţii a Direcţiei de Asistenţă Socială Roman, pe anul 2016; 

10. Proiect privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din 

vegetaţia forestieră proprietate publică a Municipiului Roman; 

11. Proiect privind acordarea unui mandat de reprezentare; 

Proiect suplimentar: 

12. Proiect privind aprobarea înfiinţării unui Cabinet  de Specialitate 

Chirurgie Toracică în cadrul Ambulatoriului Integrat şi a unui 

Cabinet de Specialitate Oromaxilofacială în cadrul Ambulatoriului de 

Specialitate din Spitalul Municipal de Urgenţă Roman. 
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 La punctul 1) 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 

pentru buget - finanţe este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

 Dnii consilieri Leonard Achiriloaei şi Lucian – Ioan Pascariu nu participă 

la vot. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi 

„pentru”. 

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea înfiinţării unei linii de 

gardă la Secţia Ortopedie – Traumatologie din cadrul Spitalului Municipal 

de Urgenţă Roman – avizul Comisiei pentru buget - finanţe este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

 Dnii consilieri Leonard Achiriloaei şi Lucian – Ioan Pascariu nu participă 

la vot. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi 

„pentru”. 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea acordului Colectiv de 

Muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică – 

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 – aprobarea Contractului Colectiv de 

Muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, aparatului de lucru al consiliului local şi serviciile publice de 

interes local fără personalitate juridică – 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 Contractului Colectiv de 

Muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administraţia 

Pieţelor, Bazar, Obor – 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 6) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 

servitute în favoarea S.C. E.ON Distribuţie România S.A. asupra unor 

terenuri proprietate publică a Municipiului Roman – avizul Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului este favorabil. 
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 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi 

„pentru”. O abţinere – consilier local Constantin Holban. 

 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuințe și 

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

contractelor de vânzare-cumpărare – avizul Comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism este favorabil. 

Avizul Comisiei pentru buget - finanţe este favorabil, cu un amendament. 

Dl Leonard Achiriloaei solicită îndreptarea erorii materiale strecurată în 

cuprinsul art. 1 al proiectului supus votării, în sensul corectării numărului de 

identificare a imobilului situat în strada Dumbrava Roşie, astfel menţiunea „..., 

nr. 9 (apartament 2)...”, va fi înlocuită cu „..., nr. 29...”  

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, cu menţiunea făcută, proiectul de hotărâre este 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – punerea unui teren la dispoziția 

Comisiei Locale de Fond Funciar 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 9) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 

consolidat, a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi 

a listei de investiţii a Direcţiei de Asistenţă Socială Roman, pe anul 2016 – 

avizul Comisiei pentru buget - finanţe este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

Dl consilier Leonard Achiriloaei propune supunerea la vot a proiectului în 

discuţie, pe anexe. 

Se supune la vot proiectul pe anexe: 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 1, aceasta este aprobată cu 

unanimitate de voturi; 

Urmare a supunerii la vot a anexelor nr. 2 şi nr. 3, acestea sunt aprobate 

cu 18 voturi „pentru”;  

Dnii consilieri Leonard Achiriloaei şi Lucian – Ioan Pascariu nu au 

participat la votarea anexelor nr. 2 şi nr. 3. 

Urmare a supunerii la vot a anexei nr. 4, aceasta este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

  La punctul 10) de pe ordinea de zi – valorificarea materialelor 

lemnoase provenite din vegetaţia forestieră proprietate publică a 

Municipiului Roman – avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, 

sport şi turism este favorabil. 

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 11) de pe ordinea de zi – acordarea unui mandat de 

reprezentare – 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 12) – suplimentar – aprobarea înfiinţării unui Cabinet  de 

Specialitate Chirurgie Toracică în cadrul Ambulatoriului Integrat şi a unui 

Cabinet de Specialitate Oromaxilofacială în cadrul Ambulatoriului de 

Specialitate din Spitalul Municipal de Urgenţă Roman  – avizul Comisiei 

pentru buget - finanţe este favorabil. 

 Avizul Comisiei juridice este favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi 

„pentru”. 

Dnii consilieri Leonard Achiriloaei şi Lucian – Ioan Pascariu nu au 

participat la vot. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte Bogdan-Costinel Andrieş declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

  Bogdan-Costinel ANDRIEŞ     Gheorghe CARNARIU 


