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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 19.11.2020, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 914 din 

18.11.2020. 

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 către Secretarul general al municipiului 

Roman se constată şi se înregistrează prezenţa tuturor celor 21 consilieri locali. 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu aduce la cunoștință cvorumul și 

majoritatățile necesare pentru adoptarea hotărârilor. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate simplă – 11 voturi; 

- punctul 3 – majoritate simplă – 11 voturi; 

- punctul 4 – majoritate simplă – 11 voturi; 

- punctul 5 – 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. 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu declară deschisă şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local.  
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 
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2. Depunerea jurământului de către consilierii supleanți ale căror 
mandate au fost validate; 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de numărare a 
voturilor pe perioada mandatului consiliului local; 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate; 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului 
Roman; 

 

 Punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea președintelui de ședință. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – depunerea jurământului de către 
consilierii supleanți ale căror mandate au fost validate domnul secretar 

general invită consilierii locali supleanți, ale căror mandate au fost validate prin 

încheierea nr. 520/12.11.2020, să depună potrivit art. 117, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 

       “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea 

ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 

Roman. 

         Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 

Au depus jurământul următorii consilieri: 

- dnul Barcă George-Dragoș – Partidul Pro România; 

- dna Broască Alexandra-Andreea – Alianța Electorală „Alianța pentru 

Roman 2020”; 

- dna Chelmuș Elena – Partidul Național Liberal; 

- dnul Gârbea Ștefan-Ionuț - Partidul Național Liberal; 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al 

doilea s-a înmânat consilierului local care a depus jurământul. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – alegerea membrilor comisiei de 
numărare a voturilor pe perioada mandatului consiliului local. 

Dna consilier Roxana Ioana Iorga propune din partea Partidului Național 

Liberal pe dnul consilier Ștefan-Ionuț Gârbea. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune din partea Alianței 

Electorale „Alianța pentru Roman 2020” pe dra consilier Alexandra-Andreea 

Broască. 

Dnul consilier Radu-Constantin Samson propune din partea Alianței USR 

PLUS pe dnul consilier Ionuț Corbu. 

 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 s-a constatat că au fost desemnați 

ca membri ai comisiei de numărare a voturilor pe perioada mandatului 

consiliului local următorii consilieri: 

- dnul consilier Ștefan-Ionuț Gârbea – cu 13 voturi ”pentru” și 6 voturi 

„împotrivă”; 

- dra consilier Alexandra-Andreea Broască – cu 17 voturi ”pentru” și 2 

voturi „împotrivă”; 
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- dnul consilier Ionuț Corbu – cu 15 voturi ”pentru” și 4 voturi 

„împotrivă”; 

- 2 buletine de vot au fost nule. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – organizarea comisiilor de specialitate 
pe principalele domenii de activitate au fost următoarele propuneri: 

- Comisia pentru buget-finanţe: dnul Constantin Ghica, dna Elena 

Chelmuș, dnul Ionuț Corbu, dna Iulia Havrici Tomșa și dnul Dragoș-

Viorel Moroșanu; 

- Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului: dna Ioana 

Roxana Iorga, dnul Andrei Fron, dnul Radu-Constantin Samson, dnul 

Ionuț-Liviu Ciocoiu și dnul Bogdan Roman; 

- Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism: dnul 

Adrian-Alin Tănase, dnul Ștefan-Ionuț Gârbea, dnul Gheorghe-Ovidiu 

Mărtici, dra Alexandra-Andreea Broască și dna Teodora Baciu; 

- Comisia juridică: dna Roxana-Dumitrița Lohan, dnul George-

Alexandru Bălan și dnul George-Dragoș Barcă; 

- Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învatamânt şi tineret: dna 

Dana-Lăcrămioara Păiuș, dnul Cristian-Răzvan Dăniluc și dnul Radu-

Cătălin Curpăn. 

 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 s-a constatat că au fost desemnați 

ca membri ai comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

următorii consilieri: 

 Comisia pentru buget – finanţe: 

- dnul Constantin Ghica – cu 18 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 

1 abținere; 

- dna Elena Chelmuș – cu 18 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 1 

abținere; 

- dnul Ionuț Corbu – cu 21 voturi „pentru”; 

- dna Iulia Havrici Tomșa – cu 15 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” 

și 2 abțineri; 

- dnul Dragoș-Viorel Moroșanu – cu 17 voturi „pentru”, 2 voturi 

„împotrivă” și 2 abțineri; 

 Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului: 
- dna Ioana Roxana Iorga – cu 18 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”;  

- dnul Andrei Fron – cu 18 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”;  

- dnul Radu-Constantin Samson – cu 18 voturi „pentru” și 3 voturi 

„împotrivă”;  

- dnul Ionuț-Liviu Ciocoiu – cu 17 voturi „pentru” și 4 voturi 

„împotrivă”; 

- dnul Bogdan Roman – cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”;  

 Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism: 

- dnul Adrian-Alin Tănase – cu 19 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 1 

abținere; 
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- dnul Ștefan-Ionuț Gârbea – cu 16 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” 

și 1 abținere;  

- dnul Gheorghe-Ovidiu Mărtici – cu 20 voturi „pentru” și 1 vot 

„împotrivă”;   

- dna Alexandra-Andreea Broască – cu 17 voturi „pentru”, 2 voturi 

„împotrivă” și 2 abțineri; 

- dna Teodora Baciu – cu 20 ”pentru” și 1 vot „împotrivă”. 

 Comisia juridică: 

- dra Roxana-Dumitrița Lohan – cu 18 voturi „pentru”, 2 voturi 

„împotrivă” și 1 abținere; 

- dnul George-Alexandru Bălan – cu 17 „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 

2 abțineri; 

- dnul George-Dragoș Barcă – cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi 

„împotrivă”. 

 Comisia pentru cultură, culte, sănătate, învatamânt şi tineret: 
- dna Dana-Lăcrămioara Păiuș – cu 18 voturi „pentru”, 2 voturi 

„împotrivă” și 1 abținere; 

- dnul Cristian-Răzvan Dăniluc – cu 20 voturi „pentru” și 1 vot 

„împotrivă”; 

- dnul Radu-Cătălin Curpăn – cu 18 voturi „pentru”, 2 voturi 

„împotrivă” și 1 abținere. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – alegerea viceprimarului 
municipiului Roman. 
 Dnul consilier Ionuț Corbu îl propune din partea Alianței USR PLUS pe 

dnul consilier Radu-Constantin Samson. 

 Dnul consilier George-Alexandru Bălan îl propune din partea Alianței 

Electorale „Alianța pentru Roman 2020” pe dnul consilier Ionuț-Liviu Ciocoiu. 

 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 s-a constatat că a fost ales ca 

viceprimar al municipiului Roman cu 12 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă” 

dnul consilier Radu-Constantin Samson. Pentru dnul consilier Ionuț-Liviu 

Ciocoiu au fost 6 voturi „pentru” și 12 voturi „împotrivă”, iar 3 buletine de vot 

au fost nule. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

  
 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Teodora Baciu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

      Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
          Teodora BACIU                                            Gheorghe CARNARIU 


