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Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 
Nr. 14772 din 30.07.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 30.07.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 581/24.07.2020. 
Şedinţa se desfăşoară prin mijloace electronice (video-conferință) 

începând cu orele 1000.  
La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa a 20 de consilieri, lipsind motivat doamna 
consilier Iulia Havrici Tomșa. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare din data de 16.07.2020, care a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”.  

Dnul consilier Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 

 

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 absolută – 11 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; 
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- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 9 – majoritate calificată – 15 voturi  
- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 11 – majoritate simplă; 
- punctul 12 – majoritate absolută – 11 voturi; 
 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor 
Consiliului local prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 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 ordinară a 
Consiliului Local.  

Ședința a fost transmisă live pe pagina de facebook a Primăriei 
municipiului Roman. 

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

1.  se introduce punctul 12) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate 
din bugetul local și a listei de studii și proiecte pe anul 2020 – iniţiator 
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman; 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 
– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C3 și 
C5; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C2, C4 și 
C5; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul 
local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – 
C2 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și 
desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea 
imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată 
a municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C1 și C5;  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de 
funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice 
subordonate fără personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu 
- Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 308 
din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  
şi statelor de funcţii ale  Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, cu 
modificările și completările ulterioare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - 
Primarul Municipiului Roman – C2și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a unui 
teren – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – 
C1 și C5; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/26.06.2020 
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de 
anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 
Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – 
C2 și C5; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 
vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 
Municipiului Roman – C1 și C5; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

11. Proiect de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile – 
iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman C2 și C5; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 
consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de 
studii și proiecte pe anul 2020 – iniţiator domnul Lucian-Ovidiu Micu – 
Primarul Municipiului Roman C2 și C5; 

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord de 

asociere – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism 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 Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 36 din 
27.02.2020 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 
favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 
voturi ”pentru”. 
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 Dnul consilier Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea alocării unei sume din 
bugetul – 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 Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
   

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea regulamentelor de 
organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și 
concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și 
privată a municipiului Roman – avizul comisiei pentru urbanism și 
administrarea teritoriului a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Potrivit art. 139, alin. 6 - 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ s-a procedat la votare cu buletine de vot. 

Buletinele de vot și plicurile autoadezive au fost predate anterior, pe bază 
de semnătură, către și de la consilieri locali care au confirmat prezența la ședința 
on-line, conform borderoului anexat procesului-verbal nr. 14505/27.07.2020. 
Ulterior aceste plicuri autoadezive sigilate (15 din cele 21) au fost depuse la 
Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul local. 
 Urmare a desigilării și numărării buletinelor de vot de către comisia 
formată din Gheorghe Carnariu - secretar general al al Municipiului Roman, 
Adrian Mărgărit Burlacu - șef birou Biroul Administrație Publică și Relația cu 
Consiliul Local și Paula-Ramona Corugă – inspector în cadrul Biroului 
Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local s-a constatat că: 

- au fost desemnați ca membri ai Comisiei pentru de evaluare a ofertelor 
depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea 
publică/privată a Municipiului Roman următori: 

 Președinte: Viceprimarul municipiului Roman cu 15 voturi 
„pentru”; 

 Secretar: Doinița RUGINOSU - Direcția Urbanism și 
Amenajarea Teritoriul cu 15 voturi „pentru”; 

 Membru: Ciprian-Dorin ALEXANDRU - Direcția Economică 
cu 15 voturi „pentru”; 

 Membru: Monica Celia TICOVSCHI -  Direcția Impozite și 
Taxe Locale cu 15 voturi „pentru”; 

 Membru - Liviu Nicoale BIRTA - Direcția Juridică și 
Administrație Publică - Birou Evidență Patrimoniu, Asociații de 
Proprietari cu 15 voturi „pentru”; 

 Membru - George-Alexandru BĂLAN - consilier local cu 15 
voturi „pentru”; 
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 Membru - reprezentant al Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală cu 15 voturi „pentru”; 

 

- au fost desemnați ca membri ai Comisiei pentru Comisiei de evaluare a 
ofertelor depuse pentru concesionarea imobilelor aflate în proprietatea 
publică/privată a Municipiului Roman următorii: 

 Președinte: Viceprimarul municipiului Roman cu 15 voturi 
„pentru”; 

 Secretar: Liliana Maura CONDURESCU - Direcția Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului cu 15 voturi „pentru”; 

 Membru: Ciprian-Dorin ALEXANDRU -  Direcția economică 
cu 15 voturi „pentru”; 

 Membru: Monica Celia TICOVSCHI - Director Direcția 
Impozite și Taxe Locale cu 15 voturi „pentru”; 

 Membru: Liviu Nicoale BIRTA - Direcția Juridică și 
Administrație Publică- Birou Evidență Patrimoniu, Asociații de 
Proprietari cu 15 voturi „pentru”; 

 Membru: Andrei FRON - consilier local cu 15 voturi „pentru”; 
 Membru - reprezentant al Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală cu 15 voturi „pentru”; 
 

Dnul consilier Ilie Boloca, dnul Radu-Cătălin Curpăn, dnul Constantin 
Holban, dnul Eugen Patrașcu și dnul Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au ridicat 
buletinele de vot și plicurile autoadezive necesare votării membrilor celor două 
comisii. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 
voturi ”pentru”. 
 Dnul consilier Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
  

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 186 din 
22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de 
funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără 
personalitate juridică – 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 Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 
nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  
şi statelor de funcţii ale  Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, cu 
modificările și completările ulterioare – avizul comisiei pentru buget-finanțe a 
fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 
voturi ”pentru”. 
 Dnul consilier Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării prin 
licitație a unui teren – avizul comisiei pentru urbanism și 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”. 
 Dnul consilier Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
126/26.06.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea 
procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman – 
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 Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
   

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unor 
contracte de vânzare cumpărare – avizul comisiei pentru urbanism și 
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”. 
 Dnul consilier Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea inventarului parţial al 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – avizul 
comisiei pentru urbanism și 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”. 
 Dnul consilier Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
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 La punctul 11) de pe ordinea de zi – respingerea unei plângeri 
prealabile – 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 Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu și dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu nu au participat la vot. 
 

La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de 
studii și proiecte 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 14 
voturi ”pentru”. 
 Dnul consilier Ilie Boloca, dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn, dnul 
consilier Constantin Holban, dnul consilier Eugen Patrașcu, dnul consilier 
Daniel-Laurențiu Vasiliu și dnul consilier Andrei Fron nu au participat la vot. 

 
 

 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

     Ioana Roxana IORGA                                   Gheorghe CARNARIU 
  


