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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 22.12.2020, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1079 din 

18.12.2020. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1000. 
La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 

Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 19 consilieri locali lipsind 
motivat dna Iulia Havrici Tomșa și dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. 

 

În deschiderea ședinței se ține un moment de reculegere în memoria 
eroilor martiri ai Revoluței din decembrie 1989, la propunerea dlui consilier 
Radu-Cătălin Curpăn.  

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu aduce la cunoștință cvorumul și 
majoritatățile necesare pentru adoptarea hotărârilor. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 5 – 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 Teodora Baciu declară deschisă şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local.  

 

Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că retrage de pe ordinea de zi 
proiectul 4) - Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare. 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi cu modificare propusă de către dnul 
primar Leonard Achiriloaei, aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, 
după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat  și a 
listei de investiții la Clubul Sportiv Municipal Roman pe anul 2020 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 
202/29.09.2020 privind aprobarea proiectului „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 și a cheltuielilor legate de acesta – iniţiator Leonard Achiriloaei 
- Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 
privind aprobarea functiilor publice, a organigramei și statului de 
funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – retras de 
către inițiator; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 
vânzare-cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – rectificarea bugetului local 
consolidat  și a listei de investiții la Clubul Sportiv Municipal Roman pe 
anul 2020 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu 
amendamentul de a se corecta eroarea materială de la anexa nr. 1, la „Sectiunea 
de funcționare primăria Roman”, la „Total” unde în loc de „-990,50” va fi 
„+990,50”. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune să se ia 50 mii lei de la 
Cap. 70.02.06 Iluminat public – Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică 
și 50 mii lei de la Cap. 74.02.05.01 – Salubritate – Art. 20.30.30 Alte cheltuieli 
cu bunuri și servicii și să se ducă 100 mii lei la Cap. 65 Învățământ pentru 
cumpărare de tablete pentru elevii din Roman. . 



Page 3 of 4 

 Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că aceste sume sunt venite de la 
Ministerul Finanțelor cu destinație clară, pentru utilități și nu pot fi folosite 
pentru achiziționarea de tablete. 
 Dnul director Ciprian-Dorin Alexandru afirmă că unitațile școlare au 
încheiat parteneriate cu Inspectoratul școlar. 
 Dna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș precizează că s-a făcut o analiză la 
nivelul Inspectoratului și la nivelul fiecărei unități de învățământ, iar fiecare 
unitate de învățământ a trimis necesarul. „Aveți în grupul dumneavoastră 
profesori care pot certifica acest lucru.  Necesarul a fost asigurat de I.S.J. 
Neamț.” 
 Dnul consilier Constantin Ghica consideră că dacă chiar se dorește 
achiziționarea acestor tablete, nu mai este timpul necesar. „Licitații, etc ....” 
 Dna consilier Ioana Roxana Iorga afirmă că în urma ședinței Consiliului 
de Administrație a Școlii „Mihai Eminecu” colegii mei domnii Bogdan Roman 
și Radu-Cătălin Curpăn au aflat că tabletele au ajuns la școli. „În aceste condiții 
discuția mi se pare sterilă. Mulțumesc.” 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară că dacă toți copiii au 
primit tablete, renunță la amendament. 
 Urmare a supunerii la vot, amendamentul comisiei pentru buget-finanțe a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 
nr. 202/29.09.2020 privind aprobarea proiectului „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 și a 
cheltuielilor legate de acesta – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 
favorabil cu amendamentul că la art. 1 valoarea totală a proiectului va fi 
„8.642.713,80 lei (inclusiv TVA)” în loc de „8.642.713,81 lei (inclusiv TVA)”, 
iar valoarea totală și nerambursabilă va fi „8.631.170,80 lei (inclusiv TVA)” în 
loc de „8.631.170,81 lei (inclusiv TVA)”. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 
voturi „pentru”. 
 Dnul consilier George-Dragoș Barcă nu a participat la vot. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
45/12.03.2018 privind aprobarea functiilor publice, a organigramei și 
statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman – 
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. 
  

 Punctul 4) de pe ordinea de zi – acordarea unor stimulente financiare 
– a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator. 
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La punctul 5) 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 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 


