
Page 1 of 10 

          

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. 14779 din 25.02.2021 

 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 25.02.2021, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 150/18.02.2021. 
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 tuturor celor 21 de consilieri locali. 

 

Dnul preşedinte George-Dragoș Barcă supune la vot textul procesului-
verbal al şedinţei ordinare din data de 28.01.2021 care a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

Dnul preşedinte George-Dragoș Barcă supune la vot textul procesului-
verbal al şedinţei extraordinare din data de 11.02.2021 care a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 
Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte 

George-Dragoș Barcă cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 
adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate calificata – 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 calificata – 15 voturi, 
- punctul 7 – majoritate simplă, 
- punctul 8 – majoritate calificata – 15 voturi, 
- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 12 – majoritate calificata – 15 voturi, 
- punctul 13 – majoritate calificata – 15 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 absolută – 11 voturi, 
- punctul 20 – majoritate absolută – 11 voturi, 
- punctul 21 – majoritate absolută – 11 voturi; 
 
Dnul secretar general 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 preşedinte George-Dragoș Barcă declară deschisă şedinţa ordinară a 
Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
Dnul preşedinte George-Dragoș Barcă propune  ca proiectele 8) și 17) de 

pe ordinea de zi să fie dezbătute ultimele, întrucât vor fi adoptate prin vot secret. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei anunță că retrage de pe ordinea de zi 

proiectele 13), 16) și 19). 
Dnul consilier George-Alexandru Bălan dorește să se clarifice de la 

început procedura de vot, pentru că nu este foarte clară.  
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu precizează că este aceeași 

procedura ca și până acum. 
Dnul consilier George-Alexandru Bălan menționează că nu este problemă 

de legalitate. ”Este vorba de procedura de vot în sine. Ar trebui să efectuam 2 
etape. Secret, pe buletin, persoanele supuse și proiectul dacă vreți”. 

Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că din câte își amintește a fost o 
discuție cu consilierii locali, pentru a se stabili anumite lucruri de procedură în 
care s-a stabilit inclusiv acest mod de votare. „Acum ce facem, ne întoarcem ?” 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan precizează că aceea a fost o 
discuție de probă. ”O modalitate de probă. Nu este prevăzut în regulament cum 
se desfășoară votul secret.” 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu precizează că o să fie o ședință 
viitoare, unde pe ordinea de zi va fi și un proiect de modificare a regulamentului 
de organizare și funcționare  a Consiliului Local. „Atunci se va avea în vedere și 
acest aspect.” 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:  
 

-  se retrage de către inițiator de pe ordinea de zi punctul 13) - 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  unor imobile – 
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iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1, C2 
și C5, 

- se retrage de către inițiator de pe ordinea de zi punctul 16) - 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/11.02.2021 
privind aprobarea înființării Târgului auto săptămânal și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5, 
se retrage de către inițiator de pe ordinea de zi punctul 19) - 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului parţial al 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și 
C5,  

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 – C1 și C5; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de 
închiriere spațiu – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a  
tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 
medicamente – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C2 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii unei taxe de 
concesiune – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C2, C4 și C5; 

5. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în 
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri proprietate 
publică a Municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr. 130 din 30.09.2014 – iniţiator Leonard Achiriloaei 
- Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului 
Roman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “ECO NEAMȚ” – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/10.07.2008, 
privind aprobarea listei stațiilor și a terenurilor aferente din 
proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 și desemnarea 
reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare a spațiilor 
medicale – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman 
– C3 și C5; 
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9. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 228 din 26.09.2019 
privind încheierea unui contract de închiriere – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale 
pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru anul 
2021 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 
și C5; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 3/09.01.2019 privind 
darea in administrare a unor bunuri catre Directia Municipal Locato 
si aprobarea unor tarife – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 
schimb – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 
C1 și C5; 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  unor imobile – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1, C2 și C5 – 
retras de către inițiator; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract cadru de închiriere 
pentru terenurile ocupate de garaje – iniţiator Radu-Constantin Samson 
- Viceprimarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 
organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de 
prestări servicii în municipiul Roman  – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/11.02.2021 
privind aprobarea înființării Târgului auto săptămânal și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5 – retras de către 
inițiator; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului 
Roman, cu drept de administrare de către Direcţia Administrare 
Pieţe – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 
și C5; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
efectuare transport persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în 
municipiul Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C3 și C5; 

19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului parţial al 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5 – 
retras de către inițiator; 

20. 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; 
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21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

 
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 – aprobarea prelungirii unui 
contract de închiriere spațiu – 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 
acordare a  tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi 
medicamente – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson propune ca la punctul 4.2.2. 

din anexă valoarea veniturilor nete să nu depășească 1345 lei/lună/membru de 
familie în loc de 1400 lei/lună/membru de familie, cum era prevăzut. 

Urmare a supunerii la vot, amendamentul dlui viceprimar Radu-
Constantin Samson a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 9 abțineri. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui 
viceprimar Radu-Constantin Samson a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” și 7 
abțineri. 

 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea menţinerii unei taxe de 
concesiune – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 
favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
Dna consilier Teodora Baciu declară că 12 euro/mp/an înseamnă 1 

euro/mp/luna. „Propun 36 euro/mp/an, ceea ce înseamnă 1 euro/mp/luna. O 
valoare decentă.” 

Urmare a supunerii la vot, amendamentul dnei consilier Teodora Baciu a 
fost respins întrucât au fost cu 18 abțineri și 3 voturi „pentru” (dna T. Baciu, 
dnul B. Roman și dnul D.V. Moroșanu). 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (forma inițială) a fost 
aprobat cu 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (dna T. Baciu, dnul B. Roman și dnul 
D.V. Moroșanu). 
 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 
servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri 
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proprietate publică a 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 6) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 
din cuprinsul H.C.L. nr. 130 din 30.09.2014 – 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 – desemnarea reprezentantului 
Municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “ECO NEAMȚ” – avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, sport și turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară că nu este nicio problema 

ca domnul primar să fie reprezentantul municipalitații în Eco Neamț. „P.S.D. 
dorește eliminarea articolului 3 prin care îi conferim primarului dreptul să 
numească prin dispoziție un reprezentant. În primul rând nu știm pe ce perioadă. 
Nu se prevede în hotărâre. Pe un an, pe 2, pe 25 de ani, pe 30 de ani. Și nu știm 
cine. N-am nimic împotrivă să vină cu o persoană, două care să se supună la vot. 
Să le cunoaștem. Să știm și noi cine o să ne reprezinte în Eco Neamț. 
Mulțumesc!” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că identitatea persoanei care 
îl va reprezinta în adunarea Eco Neamț este exclusiv atributul primarului. „Este 
o persoană care face parte din aparatul de specialitate al primarului. Nu trebuie 
să fie neapărat aceeași persoană. Eu prin dispoziție voi numi în caz exceptional, 
când nu pot participa la o asemenea ședință, o altă persoană care să mă 
reprezinte în adunarea Eco Neamț”. 

Dna director Camelia Rusu afirmă că legea îi conferă primarului dreptul ca 
prin dispoziție să-și numească un înlocuitor. ”Ne spune că primarul prin 
dispoziție poate împuternici o altă persoană din aparatul de specialitate care să îl 
înlocuiască”. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan dorește să știe de ce se mai 
supune la vot în consiliu, dacă este dispoziție legală?” 

Dna director Camelia Rusu precizează că desemnarea primarului ca 
rerezentant duce la modificarea actelor constitutive ale asociației. „Din acest 
motiv este necesară hotărârea de consiliu local”. 

Urmare a supunerii la vot, amendamentul dlui consilier George-Alexandru 
Bălan a fost respins întrucât au fost 6 voturi „pentru” (dnul G. A. Bălan, dra A. 
A. Broască, dnul I. L. Ciocoiu, dnul L. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa și dnul 
D. V. Moroșanu), 9 voturi „împotrivă” și 6 abțineri (dna T. Baciu, dnul B. 
Roman, C. R. Dăniluc, dnul G. O. Mărtici, dnul R. C. Samson și dnul G. D. 
Barcă). 
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (forma inițială) a fost 
aprobat cu 14 voturi „pentru” și 7 abțineri (dnul G. A. Bălan, dra A. A. Broască, 
dnul I. L. Ciocoiu, dnul L. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dnul D. V. 
Moroșanu și dnul G. D. Barcă). 

 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
93/10.07.2008, privind aprobarea listei stațiilor și a terenurilor aferente din 
proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 și desemnarea reprezentanților consiliului 
local în comisia de vânzare a spațiilor medicale – avizul comisiei pentru 
administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dna consilier Ioana Roxana Iorga face următoarele propuneri: 

 în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale: 
- Membru: Ștefan-Ionuț Gârbea; 

 în Comisia de contestații: 
- Membru: Elena Chelmuș. 

 Dnul consilier George-Alexandru Bălan face următoarele propuneri: 
 în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale: 

- Membru: Alexandra-Andreea Broască; 
 în Comisia de contestații: 

- Membru: Dragoș-Viorel Moroșanu. 
 Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson face următoarele propuneri: 

 în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale: 
- Membru: Ionuț Corbu; 

 în Comisia de contestații: 
- Membru: Gheorghe-Ovidiu Mărtici. 

 Dna consilier Teodora Baciu face următoarea propunere: 
 în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale: 

- Supleant: Bogdan Roman; 
 Dnul consilier Bogdan Roman face următoarele propuneri: 

 în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale: 
- Membru: Teodora Baciu. 

 în Comisia de contestații: 
- Supleant: Teodora Baciu. 

 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 vânzarea spațiilor medicale: 
  - dnul Ștefan-Ionuț Gârbea - membru - aprobat cu 13 voturi 
„pentru”; 

 - dnul Ionuț Corbu - membru - aprobat cu 12 voturi „pentru”; 
 - dnul Bogdan Roman - supleant - aprobat cu 11 voturi „pentru”; 
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 Propuneri respinse: dra Alexandra-Andreea Broască 7 voturi „pentru” și 
dna Teodora Baciu 7 voturi „pentru”. 
 - în Comisia de contestații: 
  - dna Elena Chelmuș - membru - aprobat cu 15 voturi „pentru”; 

 - dnul Gheorghe-Ovidiu Mărtici - membru - aprobat cu 12 voturi 
„pentru”; 
 - dna Teodore Baciu - supleant - aprobat cu 11 voturi „pentru”; 

 Propuneri respinse: dnul Dragoș-Viorel Moroșanu 8 voturi „pentru”. 
 

- proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” și 4 voturi 
„împotrivă”. 

  

La punctul 9) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 228 din 
26.09.2019 privind încheierea unui contract de închiriere – 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea cuantumului chiriilor 
nominale pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru 
anul 2021 – 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 11) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

3/09.01.2019 privind darea in administrare a unor bunuri catre Directia 
Municipal Locato si aprobarea unor tarife – 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 – aprobarea încheierii unui contract 
de schimb – 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. 
 

 Punctul 13) de pe ordinea de zi aprobarea vânzării  unor imobile – 
retras de pe ordinea de zi de către inițiator. 
 

 La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea unui contract cadru de 
închiriere pentru terenurile ocupate de garaje – 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 (dnul G.A. Bălan și dnul R.C. Curpăn). 
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 La punctul 15) de pe ordinea de zi – modificarea Regulamentului 
privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și 
de prestări servicii în municipiul Roman – 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. 
 

 Punctul 16) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 35/11.02.2021 
privind aprobarea înființării Târgului auto săptămânal și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare – retras de pe ordinea de zi de 
către inițiator. 

 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului 
Roman, cu drept de administrare de către Direcţia Administrare Pieţe. – 
avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
Dnul consilier Ionuț Corbu propune ca la pct. 6.2., lit. „b” din cap. VI al 

anexei nr. 2 termenul de preaviz să fie de 30 zile în loc de 15 zile cu este 
prevăzut.  
 Dna consilier Ioana Roxana Iorga propune ca membru al comisie pe dna 
Roxana-Dumitrița Lohan. 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune ca membru al comisie pe 
dra Alexandra-Andreea Broască; 
 Propunerea USR PLUS pentru funcția de supleant este dnul viceprimar 
Radu-Constantin Samson. 
 Dna consilier Teodora Baciu propune ca membru al comisie pe dnul 
Bogdan Roman. 
 Dnul consilier Bogdan Roman propune ca supleant al comisie pe dna 
Teodora Baciu; 
 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 desemnată ca membru al comisiei evaluare a 
ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea 
publică/privată a municipiului Roman și administrate de Direcția Administrare 
Piețe comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate 
în proprietatea publică/privată a municipiului Roman și administrate de Direcția 
Administrare Piețe cu 11 voturi „pentru” dna Roxana-Dumitrița Lohan; 
 Propuneri respinse: dra Alexandra-Andreea Broască - 6 voturi „pentru”, 
dnul Bogdan Roman - 6 voturi „pentru”, dnul Radu-Constantin Samson - 9 
voturi „pentru” și dna Teodora Baciu - 7 voturi „pentru”. 
  

- proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui consilier Ionuț Corbu a fost 
aprobat cu 18 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”. 
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La punctul 18) de pe ordinea de zi – privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și efectuare transport persoane, mărfuri sau bunuri în regim 
de taxi în municipiul Roman – avizul comisiei pentru administrație publică 
locală, sport și turism a fost favorabil.  

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson propune ca în anexa 33 la 

poziția 20 – Gară să fie 12 locuri în loc de 23 locuri. 
Urmare a supunerii la vot, amendamentul dlui viceprimar Radu-

Constantin Samson  a fost aprobat cu 13 voturi ”pentru” și 8 abțineri 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui 

viceprimar a fost aprobat cu 18 voturi ”pentru” și 3 abțineri (dnul R. C. Curpăn, 
dna I. Havrici Tomșa și dnul G. A. Bălan).  

  
 Punctul 19) de pe ordinea de zi – completarea inventarului parţial al 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – retras de 
pe ordinea de zi de către inițiator. 

  
La punctul 20) 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 nu a văzut dezbatere 

publică pentru proiectul acesta. ”Aștept să dați în judecată municipiul Roman. 
Mulțumesc!” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20  
voturi „pentru” și o abținere (dna T. Baciu). 
 

La punctul 21) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 183 din 
10.09.2020 – avizul comisiei pentru 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. 

 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte George-Dragoș Barcă declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                           CONTRASEMNEAZĂ                           

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


