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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 17.08.2020, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Viceprimarului cu atribuții de 

primar nr. 632 din 12.08.2020. 

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

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1100.  
 

La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa a 18 consilieri locali (16 la punctele 10, 11, 

12 și 14) și (17 la punctul 13), precum și dnei Carmen-Elena Diaconu și a dlui 

Adrian Bolea a căror mandate urmează a fi validate, lipsind motivat dnul 

consilier Andrei Fron, dnul consilier Mircea Beloiu, dnul consilier Daniel-

Laurențiu Vasiliu, dnul consilier George-Alexandru Bălan (și-a înaintat demisia) 

și dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu (și-a pierdut calitatea de membru al 

partidului pe listele căruia a fost ales). 
 

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

şedinţei ordinare din data de 30.07.2020, care a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte 

Daniela-Gabriela Suman cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 

adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 6 – majoritate absoluta – 11 voturi, 

- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi, 

-  punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 

-  punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi,  

- punctul 10 – majoritate simplă, 

- punctul 11 – majoritate simplă, 

-  punctul 12 – majoritate simplă,  

- punctul 13 – majoritate simplă, 

- punctul 14 – majoritate simplă. 
 

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 Daniela Gabriela Suman 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 10) - Proiect de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept a unui mandat de consilier – iniţiator Ioana Roxana 

Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

2. se introduce punctul 11) - Proiect de hotărâre privind validarea unui 
mandat de consilier – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 

Municipiului Roman;  
3. se introduce punctul 12) - Proiect de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a unui mandat de consilier – iniţiator Ioana Roxana 

Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

4. se introduce punctul 13) - Proiect de hotărâre privind validarea unui 
mandat de consilier – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 

Municipiului Roman; 

5. se introduce punctul 14) - Proiect de hotărâre privind modificarea 
componenţei unei comisii – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 

Municipiului Roman 
 

 aceasta fiind aprobată cu 11 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” (dnul 

Radu-Cătălin Curpăn, dnul Constantin Holban și dnul Eugen Patrașcu) și 2 

abțineri (dnul Ilie Boloca și dna Iulia Havrici Tomșa), după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind delegarea, cu caracter temporar, a 
atribuţiilor viceprimarului către un consilier local – iniţiator 

Constantin Ghica – Consilier Local; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019 

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din 
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municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021 – iniţiator Ioana 

Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de punctaj a factorilor de 
evaluare utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire a contractului 
de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de 
persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze – iniţiator Ioana 

Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 

privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare – iniţiator 

Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare 
Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – iniţiator 

Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 

vânzare cumpărare – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 

Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – 

iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din 

domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi 
completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Roman – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 

Municipiului Roman; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul local și a listei de 
studii și proiecte pe anul 2020 – iniţiator Ioana Roxana Iorga - 

Viceprimarul Municipiului Roman. 
10. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 

Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier – 

iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui 
mandat de consilier – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 

Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier – 

iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unei comisii – 

iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 10) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a 
unui mandat de consilier – avizul comisiei pentru validare a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 

voturi „pentru”. 
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 Dnii consilieri Ilie Boloca, Radu-Cătălin Curpăn, Iulia Havrici Tomșa, 

Constantin Holban și Eugen Patrașcu nu au participat la vot. 
   

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a 
unui mandat de consilier – avizul comisiei pentru validare a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 

voturi „pentru”. 

 Dnii consilieri Ilie Boloca, Radu-Cătălin Curpăn, Iulia Havrici Tomșa, 

Constantin Holban și Eugen Patrașcu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 14) de pe ordinea de zi – modificarea componenţei unei 
comisii - avizul comisiei pentru validare a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 139, alin. 6 -10 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Urmare a numărării buletinelor de vot s-a constatat că a fost desemnat ca 

membru supleant al Comisiei de validare dnul Ștefan Grațian Iacob cu 11 voturi 

„pentru”. 

 Dnii consilieri Ilie Boloca, Radu-Cătălin Curpăn, Iulia Havrici Tomșa, 

Constantin Holban și Eugen Patrașcu nu au participat la vot. 
  

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de 
consilier – avizul comisiei pentru validare a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dnul Adrian Bolea depune jurământul. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 

voturi „pentru”. 

 Dnii consilieri Ilie Boloca, Radu-Cătălin Curpăn, Iulia Havrici Tomșa, 

Constantin Holban și Eugen Patrașcu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 13) de pe ordinea de zi – validarea unui mandat de 
consilier – avizul comisiei pentru validare a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dna Carmen-Elena Diaconu depune jurământul. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 

voturi „pentru”. 

 Dnii consilieri Ilie Boloca, Radu-Cătălin Curpăn, Iulia Havrici Tomșa, 

Constantin Holban și Eugen Patrașcu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – delegarea, cu caracter temporar, a 
atribuţiilor viceprimarului către un consilier local – avizul comisiei pentru 

validare a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 139, alin. 6 -10 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Urmare a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare s-a 

constatat că a fost delegat dnul consilier Bogdan-Costinel Andrieș să 

îndeplinească temporar atribuţiile de Viceprimar al Municipiului Roman, pe 
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perioada exercitării de către dna viceprimar Ioana Roxana Iorga a atribuţiilor 

specifice de primar, cu 12 voturi „pentru”. 

 Dnii consilieri Ilie Boloca, Radu-Cătălin Curpăn, Iulia Havrici Tomșa, 

Constantin Holban, Eugen Patrașcu și Ioana Roxana Iorga nu au participat la 

vot. 
 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 318 din 
19.12.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021  – avizul 

comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 

„pentru”. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea grilei de punctaj a 
factorilor de evaluare utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de 
persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze 2021  – avizul comisiei 

pentru administraţie publică locală sport şi turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 

„pentru”. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 151 din 
15.11.2007 privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare – avizul 

comisiei pentru administraţie publică locală sport şi turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 139, alin. 6 -10 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Urmare a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare s-a 

constatat că au fost desemnați ca membri ai Autorității de Autorizare următorii: 

- dnul Lucian Ghercă cu 12 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”; 

- dna Adriana-Constanța Diaconu cu 12 voturi „pentru” și 4 voturi 

„împotrivă”; 

- dnul Valeriu Constantin Vartolaș cu 12 voturi „pentru” și 4 voturi 

„împotrivă”. 

 Dnul consilier Constantin Holban și dna viceprimar Ioana Roxana Iorga 

nu au participat la vot. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi 

„pentru”. 

 Dnul consilier Constantin Holban și dna viceprimar Ioana Roxana Iorga 

nu au participat la vot. 
  

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare 
Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț – avizul comisiei 

pentru buget -finanțe a fost favorabil. 
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 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 

„pentru”. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unor 
contracte de vânzare cumpărare – avizul comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului; a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 

„pentru”. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – avizul 

comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului; a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 

„pentru”. 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unor bunuri din 
domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Roman – avizul comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

„pentru” și 2 abțineri (dnul Radu-Cătălin Curpăn și dnul Constantin Holban). 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul local și a listei de 
studii și proiecte pe anul 2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 

favorabil inclusiv pentru forma nouă a anexelor 1, 3 și 4. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi 

„pentru” și 2 abțineri (dnul Radu-Cătălin Curpăn și dnul Constantin Holban). 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga și dna consilier Liliana Chelariu nu 

au participat la vot. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Daniela-Gabriela Suman 

declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

    Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
  Daniela Gabriela SUMAN                                   Gheorghe CARNARIU 


