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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28.01.2021, la şedinţa ordinară
a Consiliului Local Roman;
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 60/21.01.2021.
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 a 19 de consilieri locali, lipsind motivat
dnul consilier George-Dragoș Barcă și dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu.
Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al
şedinţei ordinare din data de 17.12.2020 care a fost aprobat în unanimitate de
voturi.
Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 22.12.2020 care a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 13.01.2021 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 simplă – 11 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 simplă – 11 voturi,
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punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 8 – majoritate calificata – 15 voturi,
punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 11 – majoritate simplă – 11 voturi,
punctul 12 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 15 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 16 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 17 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 18 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 19 – majoritate calificata – 15 voturi,
punctul 20 – majoritate simplă – 11 voturi,
punctul 21 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 22 – majoritate calificată – 11 voturi,
punctul 23 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 24 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 25 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 26 – majoritate simplă – 11 voturi,
punctul 27 – majoritate simplă – 11 voturi,
punctul 28 – majoritate simplă – 11 voturi,
punctul 30 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 31 – majoritate absolută – 11 voturi,
punctul 32 – 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.
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, cu următoarele modificări:
 se introduce punctul 30) - Proiect de hotărâre privind modificarea
H.C.L. nr. 126/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale restante la data 31.03.2020,
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ teritorială a Municipiului Roman – iniţiator Leonard
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
 se introduce punctul 31) – Proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării temporare parțiale a destinației unui imobil în
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vederea înființării unui centru de vaccinare – iniţiator Leonard
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;
 se introduce punctul 32) – Proiect de hotărâre privind completarea
H.C.L. nr. 1/2021 privind aprobarea schimbării destinației unor
imobile aflate în domeniul public local al Municipiului Roman –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și
C5;
 se introduce punctul Diverse – la propunerea dnei preşedinte
Teodora Baciu.
aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ
preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2021-2022 –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C4 și C5;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de
închiriere spații – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului
Roman – C1 și C5;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2021, a nivelului
costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de
întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul
Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul
Direcției de Asistență Socială Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local in
vederea asigurării cazării și mesei voluntarilor repartizați la Spitalul
Municipal de Urgență Roman în domeniul asistenței medicale pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – iniţiator
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului
Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I.
“AQUA NEAMȚ” – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman – C3 și C5;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45 din 27.02.2019
privind asocierea municipiului Roman cu alte unități administrativeteritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de
vânzare cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman – C1 și C5;
9. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2, C4 și
C5;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –
'''Lotizare teren pentru construire locuințe individuale, sistematizare
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verticală teren și branșamente utilități '' – iniţiator Leonard Achiriloaei
- Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru
repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind
aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati pentru
unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de
calatori in municipiul Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman – C2 și C5;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de
funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice
subordonate fără personalitate juridică – iniţiator Leonard Achiriloaei
- Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 320/2019 privind
stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din
cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul
de
specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea
Consiliului local al municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei
- Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 166 din 06.07.2018
– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și
C5;
16. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al
anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a
bugetului local pe anul 2021 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul
Municipiului Roman – C2 și C5;
17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.
244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2021 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2
și C5;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor
imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerul
Educației si Cercetării, în domeniul public al municipiului Roman și
administrarea Consiliului Local Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei
- Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;
20. Proiect de hotărâre privind procedura de comunicare a actelor
administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de
organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la
distanță – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman –
C2 și C5;
21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220
din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea
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locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman – iniţiator
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L. –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
23. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind
înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman –
C2 și C5;
24. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;
25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului
parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului
Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman –
C1 și C5;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței unor comisii –
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;
27. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236
din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate Consiliului
Local Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului
Roman – C4 și C5;
28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților
de învățământ din Municipiul Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei Primarul Municipiului Roman – C4 și C5;
29. Informare privind răspunsul C.J. APASERV S.A. la solicitarea
Consiliului Local al municipiului Roman din data de 17.12.2020.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind
instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data
31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ teritorială a Municipiului Roman – iniţiator RaduConstantin Samson - Viceprimarul Municipiului Roman – C2 și C5;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare parțiale a
destinației unui imobil în vederea înființării unui centru de vaccinare
– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și
C5;
32. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 1/2021 privind
aprobarea schimbării destinației unor imobile aflate în domeniul
public local al Municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;
33. Diverse la propunerea dnei preşedinte Teodora Baciu.
La punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă –
avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost
favorabil.
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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 – aprobarea rețelei unităților de
învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 20212022 – 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 în
unanimitate de voturi.
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unor contracte
de închiriere spații – 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea, pentru anul 2021, a
nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de
întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial
pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență
Socială 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.
La punctul 5) de pe ordinea de zi – alocarea unei sume din bugetul
local in vederea asigurării cazării și mesei voluntarilor repartizați la
Spitalul Municipal de Urgență Roman în domeniul asistenței medicale
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – avizul
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următorul amendament:
„Se introduce un nou articol 2 ce va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. Direcția economică va proceda la alocarea din bugetul local a
sumei , după aprobarea bugetului local.
Articolele 2 si 3 devin 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.
La punctul 6) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentantului
Municipiului Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul
A.D.I. “AQUA NEAMȚ” – avizul comisiei pentru 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.
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La punctul 7) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 45 din
27.02.2019 privind asocierea municipiului Roman cu alte unități
administrative-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” – 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.
Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că săptămâna trecută a avut o
întalnire, la invitația președintelui Asociației „Moldova se Dezvoltă”, domnul
primar Mihai Chirica, cu ceilalți colegi primari din Moldova. „Credem că
această unire a forțelor din Moldova va face ca proiectele ce le avem în vedere,
vorbesc aici de proiecte macro, să fie susținute și implementate. Vorbim de
multe proiecte de infrastructura pentru Moldova, de Spitalul Regional de la Iasi,
lucruri care vor fi în atenția acestei asociații. Totodată s-a pus problema
dezvoltării sistemului de învățământ atât prin centre universitare, cât și prin
centre de pregătire tehnică, care să le dezvoltăm la nivelul regiunii noastre și nu
în ultimul rând deschiderea unui birou la Bruxelles, astfel încât prin intermediul
acestei asociații să putem avea acces direct la fondurile europene. Cred că este o
activitate de bun augur și nu poate decât să așeze Romanul pe o hartă a
dezvoltării, așa cum cred că toți ne dorim. Mulțumesc!”
La punctul 8) 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 9) de pe ordinea de zi – alocarea unei sume din bugetul
local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următorul
amendament:
„Articolul 2 se completează cu : „....după aprobarea bugetului local”.
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 cu amendamentul
comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic
Zonal – ''Lotizare teren pentru construire locuințe individuale,
sistematizare verticală teren și branșamente utilități'' – 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.
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La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului anual de
acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor
social – 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.
La punctul 12) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr.
6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de
facilitati pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport
urban de calatori in municipiul Roman modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati pentru
unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de calatori in
municipiul 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.
La punctul 13) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 186 din
22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de
funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără
personalitate juridică – 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.
La punctul 14) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 320/2019
privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale
din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul
de
specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului
local al 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.
La punctul 15) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 166 din
06.07.2018 – 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 18 voturi
”pentru”.
Dnul consilier Ștefan-Ionuț Gârbea nu a participat la vot.
La punctul 16) de pe ordinea de zi – utilizarea excedentului bugetului
local al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a
bugetului local pe anul 2021 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost
favorabil cu următorul amendament:
„În anexă:
 se elimină rândul 15;
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 rândurile 12-15 devin 11-14;
 la rândul 14 (fost 15) suma va fi „2120,63” în loc de „813,63”.”
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul
comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 17) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L.
nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2021 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn afirmă că grupul consilierilor PSD se
va abține la votarea acestui proiect de hotărâre, întrucât este vorba de o
majorare.
Dna președinte Teodora Baciu declara că aici se vorbește despre o lege.
„Legea nr. 296/2020. Ea este la baza acestei modificări. Mai jos se spune însă
că toate aceste modificări sunt pentru anul fiscal următor. Deci noi dacă
aprobăm în 2021 ceva, nu putem aproba decât pentru 2022, conform legii
menționate anterior.
Dna director Liliana Maftei precizează că această lege a fost aprobată in
decembrie 2020. ”Până la sfârșitul anului nu au mai fost ședințe de consiliul
local.”
Dna director Camelia Rusu afirmă că actul administrativ pe care urmează
să-l adoptați, are un caracter subsecvent față de dispozițiile legii. „Actul este
adoptat în decembrie. Exprimarea din lege este anul fiscal următor. Având în
vedere caracterul subsidiar al hotărârii față de dispozițiile legii sau ordonanței de
urgență care modifică acea lege, este evident că se poate adopta acest proiect de
hotărâre”.
Dna președinte Teodora Baciu consideră că această lege nu este doar
pentru anul 2021, este de acum înainte. ”Deci e clar că acest alineat se referă la
anul fiscal următor indiferent că vorbim de 21, 22, 23”.
Dna director Camelia Rusu menționează că nu este culpa autorității locale
că legea s-a adoptat în decembrie 2020. ”Hotărârea de Consiliu Local are
caracterul unui act administrativ, nu are caracter de lege.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi
”pentru” și 7 abțineri ( dna Teodora Baciu, dnul Bogdan Roman, dnul GeorgeAlexandru Bălan, dna Iulia Havrici Tomșa, dnul Radu-Cătălin Curpăn, dna
Alexandra-Andreea Broască și dnul Ionuț-Liviu Ciocoiu).
La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea dezmembrării unui
teren – 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 19) de pe ordinea de zi – aprobarea solicitării de trecere a
unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerul
Educației si Cercetării, în domeniul public al municipiului Roman și
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administrarea Consiliului Local Roman – avizul comisiei pentru urbanism și
administrarea teritoriului a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier George-Alexandru Bălan dorește să știe cine va plăti
costurile privind adminitrarea și întreținerea stadionului.
Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că administrarea și costurile
de întreținere sunt plătite și în prezent. „El este în administrare la L.P.S.. Ceea ce
dorim noi să facem este tocmai să creem premizele deschiderii acestei baze care
deocamdată, de foarte mult timp, nu reușește să aibă suficiente investiții pentru a
putea fi utilizat. Liceul cu Program Sportiv va avea în continuare în administrare
această bază.”
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17
voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna Teodora Baciu și dnul Bogdan Roman).
La punctul 20) de pe ordinea de zi – procedura de comunicare a
actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de
organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță –
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că este un lucru foarte bun.
„Pe aceste somații, decizii va există și un cod de bare ? Să se poată face plata la
ghișeu. Mulțumesc !”
Dna director Liliana Maftei precizează că deocamdată nu vom avea un
cod de bare pe aceste documente, dar pe viitor se poate lua în calcul.
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson menționează că aceste coduri
de bare pe care le aveți pe facturile de la utilități sunt codurile aferente
facturilor. „Decizia de impunere este un document de înștiințare, nu este un
document de plată sau care constituie o obligație de plată. Obligația de plată
decurge din lege nu din documentul în sine.”
Dna președinte Teodora Baciu întreabă dacă cineva primește o astfel de
înștiințare prin e-mail, poate să utilizeze ghișeul.ro pentru a plăti.
Dna director Liliana Maftei afirmă că da.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 21) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L.
nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea
locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman – avizul comisiei
pentru pentru administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier George-Alexandru Bălan afirmă că alineatul 4 are o
exprimare care lasă loc de interpretări. „Apare în proiectul de hotărâre că “în
cazul mijloacelor auto ale unor instituții, societăți comerciale sau persoane fizice
desemnate de către acestea, care desfășoară temporar activități pe raza
municipiului Roman în colaborare cu administrația publică”. Stimați colegi,
societățile comerciale de pe raza UAT Roman sunt colaboratori ai administrației
pentru că în fiecare an, plătesc taxe și impozite sau au angajați. Nu se spune clar,
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o lună două, o zi, doi ani, trei ani, etc… Propun ca amendament eliminarea lit.
„f”, art. 13 din anexă.”
Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că inclusiv colegii din massmedia beneficiază de acest acces atunci cand vin la Primăria municipiului
Roman. Sunt primăriile din A.D.I. Roman Metropolitan cu care noi avem
activități. Împreună și cu aparatul de specialitate și în comisiile de specialitate a
fost considerat oportun acest alineat pentru a rezolva tocmai aceste probleme.
Mulțumesc !”
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn consideră că acest regulament ar
trebui să fie mai clar.
Dna președinte Teodora Baciu este de părere că ar trebui convocată o
ședință de lucru într-o zi cu reprezentanții acestei direcții care se ocupă de
parcări pentru că mai sunt și alte aspecte de discutat care nu sunt cuprinse aici.
„Poate se face o modificare exhaustivă a acestui regulament.”
Urmare a supunerii la vot, amendamentul dlui consilier George-Alexandru
Bălan a fost respins întrucât au fost 5 voturi ”pentru” (dnul George-Alexandru
Bălan, dna Iulia Havrici Tomșa, dnul Radu-Cătălin Curpăn, dna AlexandraAndreea Broască, dnul Iunuț-Liviu Ciocoiu) și 14 abțineri.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi
”pentru” și 5 abțineri (dnul George-Alexandru Bălan, dna Iulia Havrici Tomșa,
dnul Radu-Cătălin Curpăn, dna Alexandra-Andreea Broască, dnul Ionuț-Liviu
Ciocoiu).
La punctul 22) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unei locuințe
A.N.L. – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu amendamentul
de a se reface anexa (planul de rambursare-scadentar) începând cu luna aprilie
2021.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul
comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 23) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 223/2018
privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al 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.
La punctul 24) de pe ordinea de zi – acordarea unor stimulente
financiare – 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 16
voturi ”pentru”, 2 voturi „împotrivă” (dna Teodora Baciu și dnul Bogdan
Roman) și 1 abținere (dnul Radu-Cătălin Curpăn).
La punctul 25) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea
inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al
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municipiului Roman – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea
teritoriului a fost favorabil cu următorul amendament:
„În anexa nr. 1, la pct. 2 adresa este: „Ștefan cel Mare, nr. 13” în loc de
„Ștefan cel Mare, nr. 15”.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul comisie
pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost aprobat cu 17 voturi
„pentru” și 1 abținere (dna Teodora Baciu).
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson nu a participat la vot.
La punctul 26) de pe ordinea de zi – aprobarea componenței unor
comisii – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Adrian-Alin Tănase face următoarele propuneri:
 Comisia pentru circulație din Municipiul Roman:
- Membru: Andrei Fron - consilier local;
- Membru: Dragoș-Viorel Moroșanu- consilier local;
- Membru: Radu-Constantin Samson - consilier local.
 Comisia de Ordine Publică a Municipiului Roman:
- Ionuț Corbu - consilier local;
- Adrian-Alin Tănase - consilier local.
 Comisia pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a Municipiului
Roman:
- Radu-Cătălin Curpăn – consilier local;
- Dana-Lăcrămioara Păiuș – consilier local;
 Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor
aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Roman și date în
administrarea instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea
Consiliului Local:
- Membru: Roxana-Dumitrița Lohan - consilier local;
 Comisia specială pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune
delegată a serviciului de transport public în regim taxi și în regim de
închiriere:
- Roxana-Dumitrița Lohan - consilier local;
- Gheorghe-Ovidiu Mărtici - consilier local;
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:
 au fost aprobați ca membri ai comisiilor menționate mai sus următorii
consilieri, după cum urmează:
- în Comisia pentru circulație din Municipiul Roman:
- dnul Andrei Fron cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- dnul Dragoș-Viorel Moroșanu cu 18 voturi „pentru” și 1 vot
„împotrivă”;
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- dnul Radu-Constantin Samson cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi
„împotrivă”.
- în Comisia de Ordine Publică a Municipiului Roman:
- dnul Ionuț Corbu cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- dnul Adrian-Alin Tănase cu 18 voturi „pentru” și 1 vot
„împotrivă”.
- în Comisia pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a Municipiului
Roman:
- dnul Radu-Cătălin Curpăn cu 18 voturi „pentru” și 1 vot
„împotrivă”;
- dna Dana-Lăcrămioara Păiuș cu 18 voturi „pentru” și 1 vot
„împotrivă”;
- în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor
aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Roman și date în
administrarea instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea
Consiliului Local:
- dna Roxana-Dumitrița Lohan cu 18 voturi „pentru” și 1 vot
„împotrivă”;
- în Comisia specială pentru încheierea contractelor de atribuire în
gestiune delegată a serviciului de transport public în regim taxi și în regim de
închiriere:
- dna Roxana-Dumitrița Lohan cu 18 voturi „pentru” și 1 vot
„împotrivă”;
- dnul Gheorghe-Ovidiu Mărtici cu 18 voturi „pentru” și 1 vot
„împotrivă”;
 proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru” și 3 voturi
„împotrivă”.
La punctul 27) de pe ordinea de zi – modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.
nr. 236 din 26.11.2020 privind 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.
Dnul consilier Adrian-Alin Tănase propune ca reprezentant al Consiliului
Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Naţional „Roman Vodă”
(completare cu 1 reprezentant) pe dnul consilier George-Alexandru Bălan și
anunță că și-a înaintat demisia din funcția de reprezentant al Consiliului Local în
Consiliul de Administrație la Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”.
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:
 a fost aprobat ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de
Administrație al Colegiului Naţional „Roman Vodă” dnul consilier
George-Alexandru Bălan cu 12 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă”;
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 proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”, 1 vot
„împotrivă” și 6 „abțineri”.
La punctul 28) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanților
Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale
unităților de învățământ din Municipiul Roman – avizul comisiei pentru
cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost favorabil
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier Adrian-Alin Tănase face următoarele propuneri:
- la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” - dnul George-Dragoș Barcă;
- la Colegiul Tehnic „Petru Poni” - dnul Bogdan Roman;
- la Colegiul Tehnic „Danubiana” - dnul Constantin Ghica;
- la Colegiul Tehnic „Miron Costin” – dna Iulia Havrici Tomșa;
- la Liceul cu Program Sportiv – dna Roxana-Dumitrița Lohan;
- la Colegiul Naţional „Roman Vodă” – dnul Bogdan Roman;
- la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” – dnul Ionuț-Liviu Ciocoiu;
- la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” – dnul
George-Dragoș Barcă;
- la Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”- dna Elena Chelmuș;
- la Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” – dnul George-Alexandru
Bălan;
- la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” - dnul Ștefan-Ionuț Gârbea;
- la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” – dnul Gheorghe-Ovidiu
Mărtici;
- la Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” – dnul Radu-Cătălin Curpăn;
- la Şcoala Postliceală Sanitară „Moldova” – dna Teodora Baciu;
- la Clubul Copiilor Roman – dna Teodora Baciu;
- la Grădinița „Anton Durcovici” – dna Ioana Roxana Iorga.
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:
 au fost desemnați ca reprezentanți ai Consiliului Local în Comisiile de
Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din
Municipiul Roman următorii consilieri, după cum urmează:
- la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” - dnul George-Dragoș Barcă cu 18
voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- la Colegiul Tehnic „Petru Poni” - dnul Bogdan Roman cu 19 voturi
„pentru”;
- la Colegiul Tehnic „Danubiana” - dnul Constantin Ghica cu 18 voturi
„pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- la Colegiul Tehnic „Miron Costin” – dna Iulia Havrici Tomșa cu 19
voturi „pentru”;
- la Liceul cu Program Sportiv – dna Roxana-Dumitrița Lohan cu 18
voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”;
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- la Colegiul Naţional „Roman Vodă” – dnul Bogdan Roman cu 18 voturi
„pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” – dnul Ionuț-Liviu Ciocoiu cu
19 voturi „pentru”;
- la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” – dnul
George-Dragoș Barcă cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- la Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”- dna Elena Chelmuș cu 18 voturi
„pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- la Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” – dnul George-Alexandru
Bălan cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”;
- la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” - dnul Ștefan-Ionuț Gârbea cu
18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” – dnul Gheorghe-Ovidiu
Mărtici cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- la Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” – dnul Radu-Cătălin Curpăn cu
18 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”;
- la Şcoala Postliceală Sanitară „Moldova” – dna Teodora Baciu cu 19
voturi „pentru”;
- la Clubul Copiilor Roman – dna Teodora Baciu cu 19 voturi „pentru”;
- la Grădinița „Anton Durcovici” – dna Ioana Roxana Iorga cu 18 voturi
„pentru” și 1 vot „împotrivă”.
 proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” și 1 „abținere”.
La punctul 29) de pe ordinea de zi se prezinta Informarea privind
răspunsul C.J. APASERV S.A. la solicitarea Consiliului Local al municipiului
Roman din data de 17.12.2020.
La punctul 30) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 126/2020
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare
a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data
31.03.2020, 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.
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 31) de pe ordinea de zi – aprobarea schimbării temporare
parțiale a destinației unui imobil în vederea înființării unui centru de
vaccinare – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost
favorabil.
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.
Dnul consilier George-Alexandru Bălan dorește să știe dacă sala va mai fi
funcțională.
Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că sala nu va fi blocată.
„Activitățile se vor face, va fi un circuit total separat de intrare și ieșire, separat
de activitatea care se desfășoară în sală.”
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în
unanimitate de voturi.
La punctul 32) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 1/2021
privind aprobarea schimbării destinației 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.
Diverse:
Dnul consilier George-Alexandru Bălan dorește ca la ședința în care va fi
discutat bugetul pe anul 2021 să fie și presa de față.
Dna președinte Teodora Baciu afirmă că sunt două puncte pe care ar fi
vrut să le discute. „Având în vedere că ați votat stimulentele pentru cei 3
directori ai Spitalului Roman, e un singur punct pe care aș vrea să îl supun
atenției dumnevoastră. Nu am spus acest lucru înainte de votul pe comisii pentru
că acest proiect de hotărâre numărul 26 conține mai multe comisii și era firesc ca
să se treacă la treabă cât mai repede, însă în ceea ce privește comisia tehnică de
amenjare a teritoriului și urbanism unul din membrii comisiei este Haivas Mihai.
Consider că este un conflict de interese pentru că firma domnului Haivas este
într-un proces, într-un litigiu civil cu primăria municipiului Roman. Am vorbit
cu domnul primar, care a spus că aceasta a fost propunerea aparatului de
specialitate. Rugămintea mea este ca într-un timp relativ scurt să se înlăture
acest conflict de interese, evident, care este între cineva care reprezintă o firmă
care este într-un proces cu primăria Roman și tot acea persoană este foarte bună
pentru a face parte din această comisie.”
Domnul viceprimar Radu-Constantin Samson - în calitate de coordonator
al direcției de urbanism și amenajarea teritoriului - declară că domnul arhitect
Mihai Haivas este membru al comisiei pentru că este arhitect și pentru că are
atestat în acest sens. Societatea domnului Haivas, omului de afaceri Mihai
Haivas, este în proces cu primăria. Sunt două lucruri diferite. El este în comisie
în calitate de specialist în arhitectură, nu în calitate de executant al unor lucrări.
Putem discuta despre oportunitatea înlocuirii sau eliminării domnului Haivas din
comisie, dar trebuie să avem în considerare această delimitare a celor două
calități ale domnului Haivas.”
Dna președinte Teodora Baciu consideră că este un conflict de interese
moral.
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson declară că nu este vorba de
conflict de interese.
Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că poate fi luată în calcul
propunerea doamnei președinte și eventual în momentul în care direcția de
urbanism identifică o altă persoană cu pregătire în acest sens, acesta să fie
înlocuit din comisie.
Dnul consilier Bogdan Roman dorește să știe dacă domnul Mihai Haivas
era reprezentantul legal al societății în momentul speței cu centura ocolitoare.
Page 16 of 17

Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson declară că dacă se discută
despre ocolitoarea Roman-Est, se discută despre omul de afaceri Mihai Haivas.
„Nu este o armată de arhitecți în Roman ca să avem de unde alege. Nu sunt alți
doritori.”
Dna președinte Teodora Baciu dorește să știe câți arhitecți sunt în oraș.
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson crede că sunt vreo 8 arhitecți
de toți. „Sunt arhitecți care nu vor să facă parte din comisie pentru că sunt prea
ocupați cu activitățile lor. Șase din ei sunt membri în această comisie.”
Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Teodora Baciu declară închise
lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Teodora BACIU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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