
Page 1 of 2 

               

 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. 2152 din 13.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 13.01.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 35 din 12.01.2021. 

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

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1500. 
 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 

Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri locali lipsind 

motivat dnul George-Dragoș Barcă, dnul George-Alexandru Bălan, dnul Ștefan-

Ionuț Gârbea și dnul Bogdan Roman (16 consilieri la punctul 1 – și dnul Dragoș-

Viorel Moroșanu). 
 

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; 
 

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

unanimitate de voturi, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  schimbării  destinaţiei unor 
imobile aflate în domeniul public local al Municipiului Roman – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației 
Centrului de îngrijiri paleative din clădirea ambulatoriu de 
specialitate din municipiul Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - 

Primarul Municipiului Roman; 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea  schimbării  destinaţiei 
unor imobile aflate în domeniul public local 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 în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – schimbarea temporară a destinației 
Centrului de îngrijiri paleative din clădirea ambulatoriu de specialitate din 
municipiul Roman – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea 

teritoriului a fost favorabil cu următorul amendament: 
 

„ Se introduce un nou articol – Art. 1 ce va avea următorul conținut: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea temporară de structură a Spitalului 

Municipal de Urgență Roman, prin înființarea Centrului de vaccinare împotriva 

COVID 19. 
 

Articolele inițiale 1,2 și 3 devin articolele 2, 3  și 4.” 
 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

comisiilor de specialitate 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 


