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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 22.09.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Viceprimarului cu atribuții de 

primar nr. 705/16.09.2020. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

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

La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa tuturor consilierilor locali. 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 10.09.2020 care a fost aprobat în 

„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 absolută – 11 voturi, 

- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 3 – majoritate calificată – 15 voturi, 

- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 7 – majoritate calificată – 15 voturi, 

- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 11 – majoritate calificată – 15 voturi, 
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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.  se introduce punctul 9) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local consolidat, a listei de investiţii finantate din bugetul 
de dezvoltare, a listei de investitii proiecte FEN, a listei de investiții 
la Directia Municipal Locato Roman și a listei de investiții la 
Spitalul Municipal de Urgenta Roman pe anul 2020; 

2. se introduce punctul 10) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
retragerii Comunei Țibucani din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”; 

3. se introduce punctul 11) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării unui contract de vânzare-cumpărare; 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de 
“Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al 
Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman – iniţiator Ioana Roxana 

Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 
''Construire spălătorie auto provizorie'' – iniţiator Ioana Roxana Iorga - 

Viceprimarul Municipiului Roman; 

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

Roman;  
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a 

Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al 
Municipiului Roman pe o perioadă de 10 an – 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 inventarului parţial al 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator 

Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman;  
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Roman nr. 93 din 
10.07.2008 privind aprobarea listei spațiilor şi a terenurilor aferente din 
proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului 
local în comisia de vânzare a spațiilor medicale – iniţiator Ioana Roxana Iorga 

- Viceprimarul Municipiului Roman; 

8.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem 
informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de 
către Administrația Națională "Apele Romane" a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia – 

iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman;  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local consolidat, a 

listei de investiţii finantate din bugetul de dezvoltare, a listei de investitii 
proiecte FEN, a listei de investiții la Directia Municipal Locato Roman și a 
listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgenta Roman pe anul 2020 – 
iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Comunei Țibucani 
din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și 
modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA NEAMŢ”– iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 

Roman;  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 

vânzare-cumpărare – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 

Roman; 
 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – neasumarea responsabilității 
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ 
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către 
Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman – 

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 20 
voturi „pentru”. 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal – ''Construire spălătorie auto provizorie'' – 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 20 
voturi „pentru”. 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
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La punctul 3) 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 20 

voturi „pentru”. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – prelungirea termenului de 
valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de 
Urbanism al Municipiului Roman pe o perioadă de 10 ani – 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 20 
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 20 

voturi „pentru”. 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

Punctul 6) 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 20 
voturi „pentru”. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. Roman nr. 93 
din 10.07.2008 privind aprobarea listei spațiilor şi a terenurilor aferente din 
proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului 
local în comisia de vânzare a spațiilor medicale – 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 20 

voturi „pentru”. 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – punerea la dispozitia proiectului 
„Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” 
dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a terenului 
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pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia 
– 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 20 
voturi „pentru”. 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului local 
consolidat, a listei de investiţii finantate din bugetul de dezvoltare, a listei de 
investitii proiecte FEN, a listei de investiții la Directia Municipal Locato 
Roman și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgenta Roman 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 18 
voturi „pentru” și 1 abținere (dnul R.C. Curpăn). 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga și dnul consilier Andrei Fron au 

participat la vot. 
 

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea retragerii Comunei 
Țibucani din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț 
și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” – 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 2 abțineri (dnul C. Holban și dnul R.C. Curpăn) 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 11) 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 20 

voturi „pentru”. 

 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 
  

 


