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Emitent: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
Nr. 17603 din 10.09.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 10.09.2020, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Viceprimarului cu atribuții de 

primar nr. 688 din 07.09.2020. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu orele 1400.  
 

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

 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 17.08.2020, care a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 27.08.2020, 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 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, 
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- punctul 6 – majoritate absoluta – 11 voturi, 
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi, 
-  punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 
-  punctul 9 – 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 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 9) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local consolidate – iniţiator Ioana Roxana Iorga - 
Viceprimarul Municipiului Roman; 

2. se introduce punctul 10) – Informare cu privire la Raportul de Control și 
Decizia nr. 17/2020, emise de Curtea de Conturi a României în urma 
acțiunii de verificare „Controlul modului de gestionare a resurselor 
publice pe perioada stării de urgență”” la UAT Roman;  
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 
vânzare cumpărare – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 
Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de administrare 
asupra unor imobile – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 
Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 193 din 21.08.2018 – 
iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018 – 
iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 
bugetul local – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 
Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Acordului de 
colaborare încheiat cu S.C. PK Indigo S.R.L. – iniţiator Ioana Roxana 
Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere – 
iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind  actualizarea și îndreptarea unei erori 
materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 83/13.04.2017 și H.C.L. nr. 
247/05.11.2018 – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 
Municipiului Roman; 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 
consolidate – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 
Roman; 

10.  Informare cu privire la Raportul de Control și Decizia nr. 17/2020,  
emise de Curtea de Conturi a României în urma acțiunii de verificare 
„Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de 
urgență”” la UAT Roman;  

 
 La punctul 1) 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 în 
unanimitate de voturi. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

La punctul 2) de pe ordinea de zi – exercitarea dreptului de 
administrare asupra unor imobile – 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 în 

unanimitate de voturi. 
Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 193 din 
21.08.2018 – 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. 
Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 194 din 
21.08.2018 – 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. 
 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unei 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 în 

unanimitate de voturi. 
Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea prelungirii Acordului de 
colaborare încheiat cu S.C. PK Indigo S.R.L. – avizul comisiei pentru 
administrație publică locală sport și turism a fost favorabil, cu amendamentul de 
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a se îndrepta eroarea materială din preambulul și articolul 1 al hotărârii, 
respectiv a se înlocui „PK INGIGO” cu ”PK INDIGO”. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – încheierea unui contract de 
închiriere – 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 în 
unanimitate de voturi. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – actualizarea și îndreptarea unei 
erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 83/13.04.2017 și H.C.L. nr. 
247/05.11.2018 – 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 în 
unanimitate de voturi. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local consolidat - avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul consilier Constantin Holban afirmă că și la ședința trecută, la 

rectificare, a ridicat problema coronavirusului. ”Nici acum nu văd să se asigure 
materialele necesare pentru acest nenorocit de virus. Vreau să vă aduc la 
cunoștință, că directorul de la „Romanița”, ieri a fost găsit pozitiv, 
asimptomatic. Vă dați seama el a muncit alături de colegi acolo pentru că luni 
începe școala, au masă acolo, au elevi acolo și așa mai departe. Mă gândesc cu 
groază la Danubiana, pentru că acolo vin copii de peste tot chiar și din Moldova, 
au și cantină, au și internat”.  

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga afirmă că la ora actuală la toate 
unitățile școlare există deja măști, gel dezinfectant, soluții pentru suprafețe. ”Ele 
s-au dat deja, sunt în școli. Astăzi au fost primite. Acum o jumătate de oră am 
fost la ultima unitate de învățământ, au primit astăzi toate aceste materiale. 
Școlile mici le-au primit la centrul mare, ei și le împart. Referitor la testarea 
cadrelor didactice, s-a discutat, s-a găsit un preț foarte, foarte bun. A trebuit să 
analizăm și noi și să vedem dacă sunt cheltuieli legale, dacă sunt eligibile, dacă 
ni le putem asuma, etc. Ultima discuție a avut loc la ora 10 și am stabilit că pe 
data de 22 septembrie avem ședința ordinară și atunci vom intra. Până acum nu 
ni s-a comunicat că este o cheltuială eligibilă, iar eu de acasă nu am cum să aduc 
atâția bani. Am sunat la D.S.P. și am întrebat dacă putem face aceste teste când 
vrem noi, le putem face la orice oră, și ni s-a spus că nu, sunt niște teste aruncate 
pe fereastră, dacă le facem în ziua a doua, a treia sau a patra. De aceea trebuie să 
așteptăm. Eu nu pot obliga, legea nu îmi dă voie să oblig cadrul didactic să facă 
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testul. Am găsit varianta ca unitățile școlare să primească sumele de bani prin 
care să își facă testările cadrelor didactice în momentul în care discută cu D.S.P.-
ul pe procedură. Vor fi anumite cazuri în care se vor face testările. D.S.P.-ul este 
cel care hotărăște când se fac aceste teste. Ce a ținut de noi am făcut. Pe data de 
22 septembrie se vor redirecționa sumele de bani către unitățile de învățământ.”. 

Dnul consilier Constantin Holban declară că s-a referit și la 
asimptomatici. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga precizează că la intrarea în orice 
unitate de învățământ se ia temperatura. ”La internate sunt aceleași condiții. 
Orice locație trebuie să aibă avizul D.S.P.. Tot ce a ținut de primăria 
Municipiului Roman, de consilierii locali s-a făcut. Ce ține de testarea cadrelor 
didactice am găsit varianta legală care se va bate în cuie pe data de 22 
septembrie când vom avea ședința ordinară. ” 

Dna președinte de ședință Daniela-Gabriela Suman consideră că la 
momentul acesta toată lumea știe că sunt reguli care trebuie respectate pentru ca 
lucrurile să funcționeze corect. ”Lucrurile trebuie abordate punctual, regulile 
trebuie aplicate cu precizie, iar de la un anumit punct încolo, știți bine, că nici o 
regulă nu ne protejează suficient în fața acestui virus. Toți ne propunem să 
protejăm copii, să ne protejăm pe noi, pentru a putea proteja copiii, pentru că 
prezența noastră la școală este esențială. Îmi doresc mai multă solidaritate și mai 
puțină disperare fără obiect, pentru că o parte din elementele acestei disperări nu 
au nici o soluție reală. Mi-aș dori ca noi, profesorii, să avem mai mult suport din 
partea societății.” 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga și dnul consilier Andrei Fron nu au 
participat la vot”. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dnul C. Holban și dnul R. C. Curpăn). 
 
 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 


