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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 05.01.2017, la şedinţa de îndată 

a Consiliului Local Roman 
 

 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 4 din 04.01.2017.  

Şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 10
00

.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul Municipiului Roman se constată 

şi se înregistrează prezenţa a 18 consilieri locali, lipsind motivat următorii 

consilieri locali: Leonard Achiriloaei şi Petru Farcaşi. 
 

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Dl preşedinte de şedinţă George – Alexandru Bălan declară şedinţa 

deschisă şi legal constituită.  
 

Se supune spre aprobare, în continuare, ordinea de zi cu 2 puncte, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Informare privind încetarea înainte de termen a mandatului de 

Primar al Municipiului Roman; 

2. Proiect privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2016. 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi, dl Secretar al Municipiului Roman 

informează Consiliul Local Roman cu privire la încetarea înainte de termen 

a mandatului de Primar al Municipiului Roman, prezentând următoarele 

documente: 

 

1. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 122 din 21 decembrie 2016 cu privire 

la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016; 
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2. Adresa nr. 23026/30.12.2016 emisă de Primarul Municipiului Roman  - 

Laurenţiu Dan Leoreanu, prin care îşi exprimă opţiunea pentru exercitarea 

mandatului de deputat; 
 

3. Ordinul nr. 1/03.01.2017 emis de Prefectul Judetului Neamţ privind 

constatarea încetării de drept a mandatului Primarului Municipiului 

Roman; 
 

4. Adresa emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ înregistrată la 

Primăria Municipiului Roman sub nr. 76/03.01.2017 de comunicare a 

Ordinului nr. 1/03.01.2017 privind constatarea încetării de drept a 

mandatului Primarului Municipiului Roman prin care se pun în vedere, 

totodată, dispoziţiile art. 72 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001R, 

potrivit cărora: 

“(1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, precum şi în caz de 

suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin 

prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de 

unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al 

majorităţii consilierilor locali în funcţie, cu respectarea drepturilor şi 

obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie 

lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar pe perioada exercitării 

funcţiei. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin 

hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini 

temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi 

obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, şi care va primi o indemnizaţie 

lunară unică egală cu cea a funcţiei de viceprimar pe perioada exercitării 

funcţiei.” 
 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, preşedintele de şedinţă – George-Alexandru 

Bălan precum şi membrii Consiliului Local Roman iau act de încetarea înainte 

de termen a mandatului de primar al dlui Laurenţiu Dan Leoreanu, devenind 

aplicabile dispoziţiile art. 16 din actul normativ anterior menţionat. 

 Totodată, se ia cunoştinţă despre faptul că, în conformitate cu dispoziţiile 

art. 72 alin. (1) din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, 

“În caz de vacanţă a funcţiei de primar, ...,atribuţiile ce îi sunt conferite prin 

prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar...”. În consecinţă, 

începând cu data de 03.01.2017 atribuţiile de Primar al Municipiului Roman 

vor fi exercitate de dl Lucian – Ovidiu Micu.  

   

La punctul 2) de pe ordinea de zi – acoperirea definitivă a deficitului 

secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2016 – 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 18 voturi 

„pentru”. 
 

 

 Dl Primar Lucian-Ovidiu Micu intervine: „Mulţumesc consilierilor pentru 

că aţi răspuns prompt invitaţiei şi pentru prezenţa la această şedinţă. A fost 

vorba despre o operaţiune care trebuie făcută, conform prevederilor legale, în 

termen de 5 zile ale noului an, de aceea şi caracterul „de îndată” al acestei 

şedinţe. 

 Vă doresc tuturor un An Nou cât mai bun, cu multe realizări şi să 

continuăm împreună această colaborare foarte bună care a existat în ultimii ani 

în cadrul Consiliului Local şi să primeze, ca întotdeauna, interesul Municipiului 

Roman şi al cetăţenilor Municipiului Roman. 

 Vă mulţumesc !”  
 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dl preşedinte de sedinţă George – Alexandru 

Bălan declară închise lucrările şedinţei. 
 

 

 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă  

      Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman, 

  George – Alexandru BĂLAN             Gheorghe CARNARIU 


