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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.11.2020, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 946/20.10.2020. 
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 celor 21 de consilieri locali. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 19.11.2020 care a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte Teodora 
Baciu 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, 
- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 11 – majoritate simplă – 11 voturi, 
- punctul 12 – majoritate simplă – 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 Teodora Baciu declară deschisă şedinţa ordinară a 
Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
  

Se supune spre aprobare ordinea de zi. Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn 
propune suplimentarea ordinii de zi punctul „Diverse”. 

Urmare a supunerii la vot, propunerea dlui consilier  Radu-Cătălin Curpăn 
a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (dna R. D. Lohan și 
dnul C. Ghica) și 1 abținere (dnul R. C. Samson) 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu amendamentul dlui consilier 
Radu-Cătălin Curpăn, aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum 
urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de 
vânzare cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind valorificarea materialelor lemnoase 
provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului 
Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii  
organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi 
organizarea unei linii de gardă de domiciliu în cadrul Secţiei 
obstetrică-ginecologie – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru 
inchirierea locuintelor ANL – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 45 din 06.03.2020 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: 
“Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - 
Spitalul Municipal de Urgență Roman” – iniţiator Leonard Achiriloaei 
- Primarul Municipiului Roman; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare Stație 
centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman” – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și 
aprobarea procedurii aferente unor obligații bugetare principale, 
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ teritorială a Municipiului Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei -  Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a 
listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului 
local,  a listei de investiții - Proiecte FEN, a listei de investiții la 
Direcția de Asistență Sociala Roman și a listei de investiții la Spitalul 
Municipal de Urgență Roman pe anul 2020 – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

11.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului 
Roman și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Municipiului 
Roman în Adunarea generală a Asociației Regionale a Serviciilor de 
Apă Canal Iași – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman; 

12.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate 
Consiliului Local Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

13.  Diverse. 
 

La punctul 1) 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 în 
unanimitate de voturi. 

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – valorificarea materialelor lemnoase 
provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului 
Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a 
fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune următorul amendament:  
„ 50 m3 – pentru centrala termică, în vederea încălzirii, pe timp de iarnă, a 

serelor aflate în proprietatea municipiului Roman; 
   70 m3 – pentru cazuri sociale (destinate persoanelor aflate în zona 

majoră de risc social); 
   40 m3 pentru situații sociale deosebite, la prețul de 50 lei/mc.” 
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 Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că aceste propuneri au fost 
înaintate de către Directia Tehnica ca urmare a solicitarilor facute și a 
necesarului administrativ estimat. 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan consideră că poate nu toti 
locuitorii  municipiului Roman au aflat ca pot sa faca o cerere la primarie în 
acest sens. 
 Dnul director Costel Enache precizează că, în comparatie cu masa 
lemnoasa care a fost in 2019, cantitatea de masa lemnoasa s-a diminuat. ”De 
aceea si cantitatile au fost diminuate anul acesta.”  
 Urmare a supunerii la vot, amendamentul dlui consilier George-Alexandru 
Bălan a fost respins întrucât au fost 6 voturi „pentru” (dna I. Havrici Tomșa, 
dnul D. V. Moroșanu, dnul I. L. Ciocoiu, dra A. A. Broască, dnul G.A. Bălan și 
dnul R. C. Curpăn) și 15 abțineri. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 
voturi „pentru” și 6 abțineri (dna I. Havrici Tomșa, dnul D. V. Moroșanu, dnul I. 
L. Ciocoiu, dra A. A. Broască, dnul G.A. Bălan și dnul R. C. Curpăn). 
   

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării structurii  
organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi organizarea 
unei linii de gardă de domiciliu în cadrul Secţiei obstetrică-ginecologie – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dna președinte Teodora Baciu dorește să știe de ce numărul de paturi de 

la sectia de obstetrica ginecologie s-a diminuat cu mai mult de 25 %. 
Doamna director al SMUR Maria Andrici precizează: ”Este vorba de 

discutiile care au avut loc la nivelul ministerului sanatatii in legatura cu master 
planul pe regiunea Nord Est. In 2019 la inceput, in master plan era in discutie sa 
se reduca numărul de paturi si anumite spitale care sa nu mai fie spitale de 
urgenta ci doar de ingrijire pe perioada indelungata, adica acele ingrijiri 
paleative. La momentul respectiv foarte multi manageri de spital au spus ca nu 
este corect sa inchidem spitale ci eventual sa reanalizam si pe structura care o 
avem sa facem modificari de structura. Si la Roman, la fel, am reanalizat, pe 
număr de paturi, indicatori, sectii, durata medie de spitalizare, etc. in functie de 
acutizarea patului, I.M.C.-ul si de aici faptul ca si in master plan se stie ca 
numărul. de nasteri la nivel national a scazut. La Roman la fel numarul de 
nasteri de a lungul anilor s-a diminuat si acel număr de 80 de paturi, de fapt si de 
drept era prea mare. Reanalizand am constatat ca pentru urologie unde sunt 5 
paturi de fapt si de drept rata de utilizare a patului este foarte mare, durata medie 
de spitalizare la fel, numarul pacientilor care se adreseaza pentru serviciul 
medical de urologie este crescut, la fel si în chirurgie toracică. Suntem printre 
putinele spitale din Moldova care avem sectie de chirurgie toracica, pe langa Iasi 
si Suceava. Romanul, Spitalul Municipal de Urgenta Roman are sectie de 
chirurgie toracică. Apoi la pneumologie unde erau 10 paturi, deasemeni stim cu 
totii in perioada de iarna, de frig, numarul pacientilor cu B.P.O.C., boala 
pulmonara cronica  se acutizeaza. Cu totii am considerat ca este oportun sa 
reanalizam acest  numar de paturi pe sectii. La fel s-a redus. Aceste paturi au 
fost trecute in sectia de chirurgie, in compartimentul de urologie de la 5 la 10 
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paturi, in compartimentul de chirurgie toracica de la 5 la 10 paturi, in 
compartimentul de pneumologie de la 10 la 20 de paturi.” 

Dna președinte Teodora Baciu afirmă că suntem în pandemie. 
Doamna director al SMUR Maria Andrici precizează că discutia a pornit 

dinainte de pandemie, deci acest memoriu facut, aceasta modificare de structura 
a fost facuta de anul trecut, din  2019. „Nu se obține aprobarea de azi pe mâine, 
drept dovadă suntem în 2020 si la momentul respectiv nu se punea in discutie 
pandemia. Chiar daca obtinem modificarea de structura, pe perioada pandemiei 
se mentine structura care este acum tinand cont ca noi suntem spital, adica si 
pacientii din judetul Neamt, toti pacientii se adreseaza la spitalul Roman, fiind 
spital non-covid. Deci nu afecteaza pandemia. Plus că și în aceasta perioadă 
chiar daca sunt 80 de paturi, nu am avut 80 de pacienti la O.G. niciodată, maxim 
55.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 
voturi „pentru” și 2 abțineri (dna T. Baciu și dnul B. Roman). 

  

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea contractului cadru 
pentru inchirierea locuintelor ANL – 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 în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – revocarea H.C.L. nr. 45 din 
06.03.2020  – avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism 
a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan menționează că a luat legatura si 
cu aparatul de la consiliul judetean pentru a se vedea care este stadiul. ”În 
motivarea hotararii se spune că, Consiliul Judetean n-a facut nimic pentru a 
prelua in administrare si ulterior pentru a interveni pe acest drum. Am aflat că  
exista o corespondență intreaga cu administratia locala Roman, pentru că exista 
o neconformitate în ceea priveste autorizatiile de constructie care s-au alocat pe 
acel drum. Întelegem din raspunsul de la Consiliul Judetean Neamț ca n-au putut 
prelua efectiv această ocolitoare fiind lipsa o autorizatie de constructie pentru un 
tronson de drum de 340 de metri.  Acum, că e lipsă, că nu există, că nu s-a gasit, 
nu facem noi discutii aici, eu vreau să vă dau o copie si să o depunem la sedinta. 
Consiliul Judetean a fost in permanenta legatura cu municipalitatea chiar si pe 
data de 22 octombrie au trimis o adresa de lamuriri la care n-au primit raspuns 
nici pana acum. Multumesc”.  
 Doamna director Camelia Rusu afirmă că că există o adresa a 
municipiului Roman din 22.07.2020 prin care se solicită ca Consiliul Județean 
să-și exprime in mod expres punctul de vedere. „Adresa a fost comunicata catre 
consiliul judetean. Exista confirmarea de primire. Nu s-a primit un raspuns nici 
pana astazi. Exista toata documentatia si dovada este incheierea de carte funciara 
prin care atat terenul cat si constructia sunt inscrise in cartea funciara. S-au 
comunicat atat la prefectura, cat si la consiliul judetean toate extrasele de carte 
funciara”. 
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Dnul consilier George-Alexandru Bălan precizează că in adresa se spune 
că nu a fost comunicat. 
 Doamna director Camelia Rusu afirmă că într-o adresa pot sa spun orice. 
”Eu va spun de documente și le putem pune la dispozitie si in sedinta de astazi. 
Autorizatia de construire, procesul verbal de receptie si certificarea de edificare 
a constructiei au fost depuse la cartea funciara. Aceasta constructie este inscrisa 
in cartea funciara pe numele municipiului Roman.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 
voturi „pentru” și 7 abțineri (dna I. Havrici Tomșa, dnul D. V. Moroșanu, dnul I. 
L. Ciocoiu, dra A. A. Broască, dnul G.A. Bălan, dnul R. C. Curpăn și dnul G. D. 
Barcă). 
  

 Punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea predării către Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  prin Compania Naţională 
de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și 
dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență 
Roman” – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  
 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 în 

unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare 
Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman” – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.  
 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 în 

unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – instituirea unor facilități fiscale și 
aprobarea procedurii aferente unor obligații bugetare principale, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a 
Municipiului Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune următorul amendament: 
„Să acordăm pentru intreprinzatorii privați, care au fost afectați în mod direct 
pentru că au și spatiu daca e afectata partea de taxa auto. Se întamplă ca pe lângă 
clădirea unde îți desfășoara activitatea să aibă si mijloace auto si ma refer aici la 
masini de distributie, de transport persoane pentru activitatea proprie si asa mai 
departe. Deci sunt diferite cazuri. Sa acordam doar celor afectati in mod direct si 
pentru aceasta deducere fiscala si pentru taxa auto. Acesta este amendamentul pe 
care il propunem către colegii din consiliu”. 
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Urmare a supunerii la vot, amendamentul dlui consilier George-Alexandru 
Bălan a fost respins întrucât au fost 6 voturi „pentru” (dna I. Havrici Tomșa, 
dnul D. V. Moroșanu, dnul I. L. Ciocoiu, dra A. A. Broască, dnul G.A. Bălan și 
dnul R. C. Curpăn) și 15 abțineri. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – forma inițială a fost 
aprobat cu 20 de voturi „pentru” și 1 abținere (dnul D. V. Moroșanu). 
 

 La punctul 9) de pe ordinea de zi – respingerea unei plângeri 
prealabile  – 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” și 2 abțineri (dna T. Baciu și dnul B. Roman). 
  

 La punctul 10) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 
consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al 
bugetului local,  a listei de investiții - Proiecte FEN, a listei de investiții la 
Direcția de Asistență Sociala Roman și a listei de investiții la Spitalul 
Municipal de Urgență 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 20 
voturi „pentru”. 

Dnul consilier Andrei Fron nu a participat la vot. 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentantului 
Municipiului Roman și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul 
Municipiului Roman în Adunarea generală a Asociației Regionale a 
Serviciilor de Apă Canal Iași – avizul comisiei pentru administrație publică 
locală, sport și turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan afirmă că în acest moment facem 
parte din ADI AQUA Neamț și din cate stiu, suntem și în conflict cu Apaserv. 
”Propun sa scoatem proiectul acesta de pe ordinea de zi. Ne continuam 
demersurile în asociatia de la Iasi.” 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că nu este un impediment de 
a fi membru într-o astfel de asociație intracomunitară. ”Noi suntem în continuare 
sau suntem de anul trecut de la inceputul anului membru în asociatia asta. Asa 
ca nu e e niciun fel de problemă. Daca doamna director este aici, vreau sa 
clarifice acest lucru”. 
 Dna director Camelia Rusu menționează că este adevarat ca nu s-a aprobat 
în Adunarea Generala a ADI AQUA Neamt, iesirea din ADI AQUA Neamt. 
”Suntem în procedura de aprobare. Nimeni nu a initiat un proiect de hotarare 
pentru revocarea hotararii prin care tot Consiliul Local a aprobat acea reziliere a 
contractului. Noi suntem obligați să mergem înainte cu acest demers. Faptul că 
suntem membri în AQUA Neamt nu afecteaza cu nimic, întrucât nu s-a încheiat 
un alt contract de delegare cu un alt operator, ci doar suntem membri asociati 
intr-o asociatie de dezvoltare intercomunitara. Privind hotararea de față, nu 
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confirmăm sau infirmăm calitatea noastră de membru, ci doar schimbăm 
reprezentantul.” 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan afirmă că nu este un vot la 
persoană. ”Cred că m-am făcut bine înțeles, este o chestiune de fond”. 
 Dna director Camelia Rusu precizează că hotărârea din Adunarea 
Generală se ia cu majoritate de voturi ca și in consiliul local. Nu cred ca este 
relevant pentru hotararea pe care o aveti supusa aprobarii astazi”. 
 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 numărare a 
voturilor s-a constatat că pentru dnul Rudolf Dănuț Friesenhahn au fost 13 voturi 
„pentru”, 3 voturi„împotrivă” și 5 voturi nule, iar pentru dnul Dan Felician 
Ioniță au fost 10 voturi „pentru”, 4 voturi„împotrivă” și 7 voturi nule. 

Prin urmare dnul Rudolf Dănuț Friesenhahn - consilier Primar a fost 
desemnat în calitate de înlocuitor al reprezentantului Municipiului Roman în 
Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – 
ARSACIS, în cazul în care acesta nu poate participa la ședințele la care este 
convocat.  

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 
voturi „pentru” și 5 abțineri (dna I. Havrici Tomșa, dnul I. L. Ciocoiu, dra A. A. 
Broască, dnul G.A. Bălan și dnul R. C. Curpăn). 

 

 La punctul 12) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate 
Consiliului Local Roman – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, 
învățământ și tineret a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dna consilier Ioana Roxana Iorga face următoarele propuneri: 

la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” dna  Iulia Havrici Tomșa 
la Colegiul Tehnic „Petru Poni” dna Ioana Roxana Iorga 
la Colegiul Tehnic „Danubiana” dnul Andrei Fron 
la Colegiul Tehnic „Miron Costin” dnul Constantin Ghica 
la Liceul cu Program Sportiv dnu Ștefan-Ionuț Gârbea 
la Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roxana-Dumitrița Lohan 
la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”  dna Elena Chelmuș 
la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul  
Francisc de Assisi” 

dnul Andrei Fron 

la Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”  dnul Adrian-Alin Tănase 
la Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” dnul Adrian-Alin Tănase 
la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” dna Ioana Roxana Iorga 
la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” dna Roxana-Dumitrița Lohan 
la Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” dna Elena Chelmuș 

la Clubul Copiilor Roman  dnul Ștefan-Ionuț Gârbea 
la Grădiniţa „Anton Durcovici” dnul Andrei Fron 
la Clubul Sportiv Municipal Roman dnul Constantin Ghica 
la Spitalul Municipal de Urgență Roman dna Ioana Roxana Iorga 
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Dnul consilier George-Alexandru Bălan face următoarele propuneri: 

Dnul consilier Cristian-Răzvan Dăniluc face următoarele propuneri: 

Dnul consilier Bogdan Roman face următoarele propuneri: 

Dna consilier Ioana Roxana Iorga face următoarele propuneri: 

 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 numărare a 
voturilor s-a constatat următoarele: 

la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” dnul Constantin Ghica 
la Colegiul Tehnic „Petru Poni” dnul Ionuț-Liviu Ciocoiu 
la Colegiul Tehnic „Miron Costin” dra Alexandra-Andreea Broască 
la Colegiul Naţional „Roman Vodă” dnul  George-Alexandru Bălan 
la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”  dnul  George-Alexandru Bălan 
la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul  
Francisc de Assisi” 

dnul Ionuț-Liviu Ciocoiu 

la Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”  dnul  Dragoș-Viorel Moroșanu 
la Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” dna Iulia Havrici Tomșa 
la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” dnul  Radu-Cătălin Curpăn 
la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” dra Alexandra-Andreea Broască 
la Spitalul Municipal de Urgență Roman dna Iulia Havrici Tomșa 

la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” dnul Cristian-Răzvan Dăniluc 
la Colegiul Tehnic „Danubiana” dnul Ionuț Corbu 
la Colegiul Tehnic „Miron Costin” dnul Cristian-Răzvan Dăniluc 
la Liceul cu Program Sportiv dnul Gheorghe-Ovidiu Mărtici 
la Colegiul Naţional „Roman Vodă” dnul Ionuț Corbu 
la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”  dnul Ionuț Corbu 
la Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” dnul  Gheorghe-Ovidiu Mărtici 
la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” dnul Cristian-Răzvan Dăniluc 
la Clubul Sportiv Municipal Roman dnul  Gheorghe-Ovidiu Mărtici 

la Colegiul Tehnic „Petru Poni” dna  Teodora Baciu 
la Liceul cu Program Sportiv dnul  Bogdan Roman 
la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” dnul Bogdan Roman 
la Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” dna  Teodora Baciu 

la Colegiul Tehnic „Danubiana” dnul  George-Dragoș Barcă 
la  Şcoala Postliceală Sanitară „Moldova” George-Dragoș Barcă 

Liceul Tehnologic 
„Vasile Sav” 

Constantin Ghica DA 17 NU 1 NUL 3 
Iulia Havrici Tomșa DA 13 NU 4 NUL 4 
Cristian-Răzvan Dăniluc DA 18 NU 1 NUL 2 

Colegiul Tehnic „Petru 
Poni” 

Ioana Roxana Iorga DA 17 NU 1 NUL 3 
Ionuț-Liviu Ciocoiu DA 13 NU 5 NUL 3 
Teodora Baciu DA 17 NU 2 NUL 2 

Colegiul Tehnic 
„Danubiana” 

Andrei Fron DA 18 NU 1 NUL 2 
George-Dragoș Barcă DA 17 NU 2 NUL 2 
Ionuț Corbu DA 16 NU 3 NUL 2 
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 Dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu, din motive personale, a părăsit 
sala de ședință. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 
voturi „pentru” și 5 abțineri (dna I. Havrici Tomșa, dnul I. L. Ciocoiu, dra A. A. 
Broască, dnul G.A. Bălan și dnul R. C. Curpăn).  
 

Colegiul Tehnic „Miron 
Costin” 

Constantin Ghica DA 17 NU 1 NUL 3 
Alexandra-Andreea Broască DA 15 NU 3 NUL 3 
Cristian-Răzvan Dăniluc DA 17 NU 2 NUL 2 

Liceul cu Program 
Sportiv 

Ștefan-Ionuț Gârbea DA 16 NU 3 NUL 2 
Bogdan Roman DA 16 NU 4 NUL 1 
Gheorghe-Ovidiu Mărtici DA 18 NU 1 NUL 2 

Colegiul Naţional 
„Roman Vodă” 

Roxana-Dumitrița Lohan DA 17 NU 2 NUL 2 

George-Alexandru Bălan DA 7 NU 10 NUL 4 

Ionuț Corbu DA 18 NU 2 NUL 1 

Liceul Teologic 
„Episcop Melchisedec” 

Elena Chelmuș DA 17 NU 2 NUL 2 

George-Alexandru Bălan DA 9 NU 9 NUL 3 

Ionuț Corbu DA 18 NU 1 NUL 2 
Liceul Teologic 

Romano-Catolic „Sfântul  
Francisc de Assisi” 

Andrei Fron DA 18 NU 1 NUL 2 

Ionuț-Liviu Ciocoiu DA 13 NU 5 NUL 3 

Şcoala de Artă „Sergiu 
Celibidache” 

Adrian-Alin Tănase DA 19 NU 1 NUL 1 
Dragoș-Viorel Moroșanu DA 14 NU 4 NUL 3 

Şcoala Gimnazială 
„Vasile Alecsandri” 

Adrian-Alin Tănase DA 17 NU 1 NUL 3 
Iulia Havrici Tomșa DA 14 NU 4 NUL 3 
Gheorghe-Ovidiu Mărtici DA 18 NU 1 NUL 2 

Şcoala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” 

Ioana Roxana Iorga DA 17 NU 1 NUL 3 
Radu-Cătălin Curpăn DA 13 NU 5 NUL 3 

Bogdan Roman DA 15 NU 3 NUL 3 

Şcoala Gimnazială 
„Alexandru 
Ioan Cuza” 

Roxana-Dumitrița Lohan DA 17 NU 1 NUL 3 
Alexandra-Andreea Broască DA 16 NU 3 NUL 2 

Cristian-Răzvan Dăniluc DA 18 NU 1 NUL 2 

Şcoala Gimnazială 
„Calistrat Hogaş” 

Elena Chelmuș DA 16 NU 1 NUL 4 
Teodora Baciu DA 17 NU 2 NUL 2 

Şcoala Postliceală 
Sanitară „Moldova” 

George-Dragoș Barcă DA 16 NU 2 NUL 3 

Clubul Copiilor Roman Ștefan-Ionuț Gârbea DA 17 NU 2 NUL 2 
Grădiniţa „Anton 

Durcovici” 
Andrei Fron DA 17 NU 0 NUL 4 

Clubul Sportiv 
Municipal Roman 

Constantin Ghica DA 17 NU 4 NUL 0 
Gheorghe-Ovidiu Mărtici DA 18 NU 3 NUL 0 

Spitalul Municipal de 
Urgența Roman 

Ioana Roxana Iorga DA 19 NU 2 NUL 0 
Iulia Havrici Tomșa DA 17 NU 3 NUL 1 
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 Diverse: 
 Dnul consilier Bogdan Roman aduce in discutie problema din cartierul 
Danubiana. ”Știm cu totii conditiile în care se realizeaza calea ferata, știm cu 
toții umilințele la care sunt supusi cei care fac diverse drumuri spre casa sau spre 
scoala sau spre muncă. Acolo gunoaiele sunt peste tot, vegetația abundă, de 
toate, iar iluminatul stradal lipseste. Cu siguranta o să găsim solutii. 
Multumesc”.   
 Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că a vorbit cu colegii de la 
Direcția Tehnică pentru a se găsi soluția tehnică in acea zonă. Faptul că s-a 
degradat foarte tare necesită solutii tehnice foarte serioase”. 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Teodora Baciu declară închise 
lucrările şedinţei. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                                                                    

    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 
       Teodora BACIU                                            Gheorghe CARNARIU 
  


