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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 12.06.2020, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 444 din 

05.06.2020. 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1200.  

La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa a 17 (16 la punctele 1, 2, 3, 4 și 6) 

consilierilor locali, lipsind motivat dnul consilier Miluță Scutaru, dnul consilier 

Ștefan Grațian Iacob, dna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș și dnul consilier 

Daniel-Laurențiu Vasiliu. 
 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 26.05.2020, care a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte 

Ioana Roxana Iorga cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 

adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate calificată – 15 voturi, 

- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 6 – majoritate simplă, 

- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi. 
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Dnul secretar general Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor 

Consiliului local prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administartiv. 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. 
 

Dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară deschisă şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

  

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

1.  se introduce punctul 6) - Proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 

Primarul Municipiului Roman; 

2.  se introduce punctul 7) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui acord de colaborare – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu 

Micu – Primarul Municipiului Roman; 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 
vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri temporare pentru 
atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgentă  
și de alertă pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 
consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și a listei de investiţii pe 
anul 2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului 

Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 39 
din 27.02.2020, privind transmiterea în folosința gratuită a unui teren 
în vederea extinderii Cimitirului Uman din cartierul Nicolae Bălcescu 

– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 150/28.06.2019 – 

iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator 

domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 
colaborare – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul 

Municipiului Roman; 
 

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

avizul comisiei pentru comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism a fost favorabil. 
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unor 
contracte de vânzare cumpărare – avizul comisiei pentru urbanism și 

amenajarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
   

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – luarea unor măsuri temporare 
pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de 
urgentă  și de alertă pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2 – avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea 

teritoriului a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și a listei de investiţii pe anul 
2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 

voturi „pentru”. 

 Dnul consilier Andrei Fron nu a participat la vot. 
  

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 
nr. 39 din 27.02.2020, privind transmiterea în folosința gratuită a unui 
teren în vederea extinderii Cimitirului Uman din cartierul Nicolae Bălcescu 

– avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
150/28.06.2019 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord de 
colaborare – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret 

a fost favorabil cu amendamentul de a se îndrepta eroarea materială din art. 1, 

respectiv „INDIGO” în loc de „INGIGO”. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 


