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Nr. 16656 din 27.08.2020 

 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 27.08.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Viceprimarului cu atribuții de 

primar nr. 642/20.08.2020. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

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

La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 
constată şi se înregistrează prezenţa a 20 de consilieri locali, lipsind motivat 
dnul consilier Eugen Patrașcu. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 17.08.2020.  

Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn precizează faptul că prcesul-verbal 
nu a fost primit integral pe tabletă și nu a luat cunoștință de textul acestuia. 

Prin urmare, se supune la vot ca acesta să fie aprobat la următoarea 
ședință, deoarece din motive tehnice nu s-au transmis toate paginile, 
înregistrându-se „unanimitate” de voturi. 

 

Dnul secretar 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 simplă, 
- punctul 2 – majoritate simplă, 
- punctul 3 – majoritate simplă, 
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 6 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 8 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 12 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 13 – majoritate calificată – 15 voturi, 
- punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi,  
 

Dnul secretar 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 ordinară 
a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
  

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

1.  la punctul 2) - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
25/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în 
Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din 
Municipiul Roman – anexa a fost modificată având o formă nouă; 

2.  la punctul 3) - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
183/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în 
Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității  ale unităților de 
învățământ din Municipiul Roman – anexa a fost modificată având o 
formă nouă; 

3. punctul 6) - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  unor 
imobile se retrage de pe ordinea de zi de către inițiator; 

4.  se introduce punctul 12) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
alipirii unor terenuri; 

5. se introduce punctul 13) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării unui titlu de proprietate; 

6. se introduce punctul 14) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local consolidat, al bugetului instituţiilor și 
activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
subvenţii, a listei de investiţii, a listei de investiții la Club Sportiv 
Municipal Roman și a listei de investiții la Direcția de Asistență 
Socială Roman pe anul 2020; 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii – 
iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25/2017 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de 
Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman – iniţiator 
Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 183/2016 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și 
Asigurare a Calității  ale unităților de învățământ din Municipiul Roman – 
iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
colaborare  – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor 
terenuri –– iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  unor imobile – 
iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman – retras de pe 
ordinea de zi de către inițiator;  

7. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în 
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri proprietate 
publică a Municipiului Roman – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 
Municipiului Roman;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 
vânzare cumpărare – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 
Roman; 

9.  Proiect de hotărâre privind modificare si completare H.C.L. nr 
155/2017 privind aprobarea închirierii unui imobil – iniţiator Ioana Roxana 
Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi 
pentru anul 2020, în vederea repartizării  locuinţelor sociale – iniţiator Ioana 
Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 
din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor 
de parcare situate pe raza Municipiului Roman – iniţiator Ioana Roxana 
Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri – iniţiator 
Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui titlu de 
proprietate – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 
consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii, a listei de 
investiții la Club Sportiv Municipal Roman și a listei de investiții la Direcția 
de Asistență Socială Roman pe anul 2020 – iniţiator Ioana Roxana Iorga - 
Viceprimarul Municipiului Roman; 

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 25/2017 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de 
Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman – avizul 
comisiei pentru administrație publică locală, sport și 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. 
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 Urmare a numărării buletinelor de vot de către comisia de validare s-a 
constatat că au fost desemnați următorii consilieri după cum urmează: 

- dna Carmen-Elena Diaconu în Comisia de validare cu 17 voturi 
„pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dna Carmen-Elena Diaconu și dnul Adrian Bolea în Comisia pentru 

buget-finanțe cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 
- dnul Bogdan-Costinel Andrieș în Comisia pentru urbanism și 

administrarea teritoriului cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi 
„împotrivă”; 

- dra Mioara Cocea, dna Adriana Malei și dra Corina-Ionela Popa în 
Comisia pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor 

sociale din fondul locativ al Municipiului Roman cu 17 voturi „pentru” 
și 2 voturi „împotrivă”; 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 25/2017 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de 
Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman – avizul 
comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost favorabil, 
inclusiv pentru forma nouă a anexei. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a 
anexei. 
 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 reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliile 
de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman următorii 
consilieri, după cum urmează: 

- dnul Adrian Bolea la Colegiul Tehnic „Petru Poni” cu 17 voturi 
„pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dnul Petru Farcași la Colegiul Tehnic „Miron Costin” cu 17 voturi 
„pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dnul Adrian Bolea la Liceul cu Program Sportiv cu 17 voturi „pentru” 
și 2 voturi „împotrivă”; 

- dna Carmen-Elena Diaconu la Colegiul Naţional „Roman Vodă” cu 17 
voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dna Carmen-Elena Diaconu la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” 
cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dna Carmen-Elena Diaconu la Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” 
cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dnul Adrian Bolea și dnul Constantin Ghica la Şcoala Gimnazială 
„Mihai Eminescu cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dna Carmen-Elena Diaconu la Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” cu 
17 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 
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 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 183/2016 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de 
Evaluare și Asigurare a Calității  ale unităților de învățământ din 
Municipiul Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ 
și tineret a fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a anexei. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a 
anexei. 
 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 reprezentanți ai Consiliului Local în Comisiile 
de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din Municipiul 
Roman următorii consilieri, după cum urmează: 

- dna Carmen-Elena Diaconu la Colegiul Tehnic „Miron Costin” cu 17 
voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dnul Miluță Scutaru la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” cu 
17 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dna Carmen-Elena Diaconu la Şcoala Postliceală Sanitară „Moldova” 
cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”; 

- dnul Adrian Bolea la Clubul Copiilor Roman cu 17 voturi „pentru” și 2 
voturi „împotrivă”; 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord de 
colaborare – 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 19 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
   

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării directe a 
unor terenuri – 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 19 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
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Punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării  unor imobile – a 
fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator. 
  

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 
servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri 
proprietate publică a 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 18 
voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
   

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unui contract 
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 19 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – modificare si completare H.C.L. nr 
155/2017 privind aprobarea închirierii unui imobil – 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 19 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea listei finale de priorităţi 
pentru anul 2020, în vederea repartizării  locuinţelor sociale – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 11) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 
nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea 
locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman – 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 18 
voturi ”pentru” și o abținere (dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn). 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobarea alipirii unor terenuri – 
avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului 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 19 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

 La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unui titlu de 
proprietate – 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 18 
voturi „pentru”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga și dnul Constantin Ghica nu au 
participat la vot. 
   

 La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii, a listei de 
investiții la Club Sportiv Municipal Roman și a listei de investiții la Direcția 
de Asistență Socială Roman pe anul 2020  – avizul comisiei pentru buget-
finanțe a fost favorabil.  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier Constantin Holban declară că grupul PSD nu va vota 
această rectificare de buget. ”Am tot respectul și prețuirea pentru toți 
funcționarii din primăria Roman, dar nu cred că este momentul acordării acestor 
vouchere de vacanță acum cu o lună înainte de alegeri, care pot fi considerate ca 
mită electorală. Concediile s-au terminat, următorul primar cu drepturi depline, 
umătorul consiliu local care va fi ales, va acorda aceste vouchere. Am văzut de 
unde s-au luat banii. De la persoane cu dizabilități, de la salubritate și s-a mai 
ciupit câte puțin de la celelalte. Repet, respect funcționarii  din primăria Roman, 
chiar merită aceste vouchere de vacanță, dar nu acum. Prioritatea noastră acum, 
și văd că nu o aveți în prim plan este deschiderea noului an școlar, unde nu am 
făcut nimic. Am văzut că multe orașe din țară asigură măștile pentru profesori, 
asigură deschiderea anului de învățământ. Prioritatea zero este să asigurăm 
condițiile pentru copii noștri care vor merge la școală, pentru nepoții noștri și 
pentru cadrele didactice care vor fi în prima linie, ca și cadrele medicale”. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga precizează că de 10 zile se face acest 
lucru. ”În fiecare zi merg în școli, iau inventarul. Am rezolvat și problema 
bănuților și imediat, dacă aveți răbdare, o să vă spunem. Sunt școli care au 3,8 
miliarde, bani pe care nu i-au cheltuit încă. Am înțeles că aceste discuții s-au 
purtat deja în comisii. Domnul director economic este aici de față și vă poate 
explica de unde vin banii la vouchere. Celelalte instituții bugetare le-au dat deja. 
Vi se pare normal ca angajații primăriei municipiului Roman să rămână ultimii 
la coadă ? Să dea Domnul să vină o conducere care să îi valorizeze și mai mult. 
Vă asigur că tot ce ține de inventarul școlilor, de la cazanele defecte până la 
ultima băncuță sunt deja în lucru. Veți vedea cum va începe anul acesta școlar! 
Pe 15 septembrie abia aștept să purtăm o discuție reală la fața locului”.   

Dnul consilier Constantin Holban afirmă că este mită electorală. 
Dnul consilier Constantin Ghica precizează că este un drept câștigat, nu 

mită electorală. 
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 Dnul director Ciprian-Dorin Alexandru menționează că a făcut o analiza 
privitoare la modul de cheltuire a sumelor pe care le-au avut în buget anul acesta 
unitățile școlare. Majoritatea unităților școlare, cu excepția celor două licee 
teologice, nu au cheltuit mai mult de o treime din sumele aprobate anul acesta, 
în condițiile în care 6 luni de zile nu s-a desfășurat nicio activitate. Deci școlile 
au bani. Pe de altă parte, avem o sumă de bani aprobată în capitolul Situații de 
urgență. Mai sunt încă 2 miliarde din care se pot face achiziții directe, urmând ca 
distribuirea acestor materiale să se facă în funcție de necesitățile reale ale 
fiecărei școli. La voucherele de vacanță, ați văzut de unde vin sumele. De la 
reparații curente, de la echipamente de lucru și de la echipamente de protecție. 
 Dnul consilier Constantin Holban îi indică domnului director economic 
Ciprian-Dorin Alexandru să se uite în capitolul care prevede persoanele cu 
dizabilități și la salubritate. 
 Dnul director Ciprian-Dorin Alexandru afirmă că la persoanele cu 
dizabilități sunt sume primite peste ceea ce a fost aprobat în bugetul de anul 
trecut. Sunt sume care depășesc bugetul de anul acesta.”  

Dnul consilier Constantin Holban face referire la banii de la salubritate. 
Dnul director Ciprian-Dorin Alexandru afirmă că acolo s-a făcut un 

transfer de sume. 
Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga precizează că se încearcă să se 

gasească cele mai bune soluții care țin de siguranța cadrelor didactice și a 
elevilor în școli. Lucrăm la un proiect pe care nu îl divulg pentru că încercăm să 
găsim sursele de finanțare. O sa vedeți dacă stăm degeaba sau nu. În 2 – 3 zile o 
sa vedeți că nu am stat degeaba, așa cum au susținut unii dintre colegii 
dumneavoastră. Dacă nu se fac publice imagini cu noi prin cartiere, prin școli, 
asta nu înseamnă că nu suntem acolo. Vă puteți interesa de la managerii de școli 
care au fost chemați la discuții, individual, în ședință mare operativă cu 
reprezentanții Inspectoratului Școlar. Cât de curând va veni în vizită și domnul 
ministru pe fonduri europene să vedem de unde totuși găsim bugetul, creteți-mă 
ca nu stăm degeaba. Dacă nu ne afișăm nu înseamnă că nu lucrăm”. 
 Dnul consilier Constantin Holban consideră că până acum am fost feriți de 
Dumnezeu. ”Părinții sau bunicii care au grijă de copii trebuie să semneze pe 
propria răspundere că trimitem copiii sănătoși la școală. Dar școala, ministerul 
ne garantează că ni-i trimit acasă sănătoși ? Ne dau o declarație că au luat toate 
măsurile ? Nu spun asta cu răutate.” 
 Dna viceprimar Roxana Ioana Iorga declară că prioritatea numărul unu în 
primăria municipiului Roman este deschiderea în condiții de siguranță a anului 
școlar. 
 Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că toți consilierii P.S.D. sunt 
de acord cu acordare voucherelor de vacanță pentru toți angajații din primărie. 
”Credeți că dacă s-ar vota acest proiect pe 15 octombrie ar fi o așa mare 
nenorocire ?”  

Dna viceprimar Roxana Ioana Iorga îl întreabă pe domnul consilier dacă 
pe 15 octombrie ar mai pleca cineva în vacanță în condițiile în care în curând va 
începe școala. ”În acest moment mai avem 3 săptămâni de vacanță. Vă spun 
doar că există soluții reale”. 
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Dnul director economic Ciprian-Dorin Alexandru declară că baza legală 
este ordonanța de urgență nr. 144 privind unele măsuri pentru alocarea de 
fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a 
activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de 
infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. „Toate sunt date în sarcina primăriilor și a 
unităților școlare, care la rândul lor au buget, urmând ca decontarea să se facă 
într-un viitor necunoscut din fonduri europene.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 
voturi „pentru”și 5 voturi „împotrivă” (dnul Ilie Boloca, dnul Radu-Cătălin 
Curpăn, dna Iulia Havrici Tomșa, dnul Constantin Holban și dnul Daniel-
Laurențiu Vasiliu). 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga,  nu a participat la vot. 
  
 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Daniela-Gabriela Suman 
declară închise lucrările şedinţei. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ                                  
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

  Daniela Gabriela SUMAN                                 Gheorghe CARNARIU 
  
 


