
Page 1 of 3 

               

 MUNICIPIUL ROMAN 
   Piaţa Roman-Vodă nr. 1             www.primariaroman.ro 
   Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
   Fax. 0233.741.604      E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
Nr. 18662 din 29.09.2020 

 

 

  

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 29.09.2020, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Viceprimarului cu atribuții de 

primar nr. 745 din 27.09.2020. 

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 13 consilieri locali, lipsind motivat dnul 

consilier Ilie Boloca, dnul consilier Nicolae Bogdan Curcudel, dnul consilier 

Radu-Cătălin Curpăn, dnul consilier Andrei Fron, dnul consilier Constantin 

Holban, dnul consilier Ștefan-Grațian Iacob, dnul consilier Eugen Patrașcu și 

dnul consilier Miluță Scutaru. 
 

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

şedinţei ordinare din data de 29.09.2020, 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, 

- punctul 4 – majoritate calificată – 15 voturi, 

- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi. 
 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor 

Consiliului local prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
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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 4) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării unui contract de vânzăre cumpărare – iniţiator Ioana 

Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului Roman; 
2. se introduce punctul 5) - Proiect de hotărâre privind acordarea unor 

facilități fiscale – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 

Municipiului Roman; 
3. se retrage punctul 4) - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

unui contract de vânzăre cumpărare – iniţiator Ioana Roxana Iorga - 

Viceprimarul Municipiului Roman; 
 

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 
pentru achizitia produselor aferente programului si 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; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de 
investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 
2020; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 
de proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ 
ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale 
și de protecție medicală”, SMIS 140999; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 
vânzăre cumpărare – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul 

Municipiului Roman – retras de pe ordinea de zi de către initiator ca 
urmare a lipsei cvorumului necesar aprobării, respectiv 15 voturi; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale; 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi - neasumarea responsabilității 
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ 
acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de 
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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 12  

voturi „pentru”. 

 Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

La punctul 2) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local și a 
listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local 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 12  

voturi „pentru”. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE 
URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive 
medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999 – 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 12  

voturi „pentru”. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
 

 Punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unui contract de 
vânzăre cumpărare – iniţiator Ioana Roxana Iorga - Viceprimarul Municipiului 

Roman – a fost retras de pe ordinea de zi de către initiator ca urmare a lipsei 
cvorumului necesar aprobării, respectiv 15 voturi. 

 
La punctul 5) de pe ordinea de zi – acordarea unor facilități fiscale – 

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 12  

voturi „pentru”. 

Dna viceprimar Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

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


