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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 11.02.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 121 din 

10.02.2021. 

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 18 consilieri locali, lipsind 

motivat dna Roxana-Dumitrița Lohan, dna Dana-Lăcrămioara Păiuș și dnul 

Radu-Cătălin Curpăn. 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu aduce la cunoștință cvorumul și 

majoritatățile necesare pentru adoptarea hotărârilor. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate calificată – 15 voturi; 

- punctul 2 – 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. 
 

Dnul președinte George-Dragoș Barcă declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local.  
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:  
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- se introduce punctul 2) – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
înfiintarii Targului auto saptamanal si aprobarea Regulamentului 
de organizare si functionare – iniţiator Leonard Achiriloaei - 

Primarul Municipiului Roman; 
 

aceasta fiind aprobată în unanimitate  de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de cumpărare a 
unui imobil – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 

Roman;  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiintarii Targului auto 

saptamanal si aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 

Roman; 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – demararea procedurilor de 
cumpărare a unui imobil – 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea înfiintarii Targului auto 
saptamanal si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare – 

avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dnul consilier George-Alexandru Bălan salută intenția administrației de a 

avea o destinație, să spunem mai bănoasă a acelei suprafețe de teren. ”Nu am 

nimic împotrivă dacă se poate organiza târgul din punct de vedere al DSP-ului, 

întrucât suntem în pandemie și în stare de alertă. Ca o discuție ulterioră, dacă 

târgul va avea un succes foarte mare si va fi un aflux foarte mare de mașini, să 

încercăm să îl mutăm în altă zonă a orașului, astfel încât să nu creem pentru 

cetățenii din zonă zgomot și neplăceri.” 

 Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că este de acord cu domnul 

consilier. ”Este soluția imediată pe care am găsit-o, tocmai pentru a beneficia de 

această oportunitate de a deschide imediat un astfel de târg în Roman având în 

vedere că cel de la Bacău nu mai funcționează în acest moment. Aici avem 

condițiile pentru a începe această activitate. Sigur, dacă vom vedea că rezultatul 

e cel scontat și vom avea o adresabilitate suficient de mare și care pune în 

dificultate zona respectivă, putem reloca acest târg în zona Islazului, unde a fost 

vechiul obor. Dar și acolo trebuie intervenit cu anumite lucruri: toaletă 

funcțională, sistem de supraveghere, control acces. Sperăm să reușim să atragem 

doritori în astfel de activitate și de ce nu, intenția este de a crea un pol aici la 

Roman în ceea ce înseamnă un astfel de târg auto.” 

 Dnul consilier George-Alexandru Bălan afirmă că este un lucru bun și 

pentru cei care aveau pe domeniul public mașini spre vânzare.  

 Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că dacă lucrurile funcționează în 

direcția bună, vom încerca să adoptăm cele mai bune soluții. „Ați văzut că 
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tarifele am încerct să le menținem un pic sub nivelul tarifelor care le practicau 

cei din târgul auto Bacău ca să devenim atractivi și din punct de vedere 

financiar. Eu cred că este oportunitate și vă mulțumesc că ați acceptat să o 

punem pe ordinea de zi de astăzi.” 

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

unanimitate de voturi. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte George-Dragoș Barcă declară 

închise lucrările şedinţei. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

      Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
 George-Dragoș BARCĂ                                         Gheorghe CARNARIU 


