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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 11.03.2021, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 224 din 

10.03.2021. 

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 dnul Radu-Cătălin Curpăn, dnul Cristian-Răzvan Dăniluc (și-a înaintat 

demisia) și dnul George-Dragoș Barcă. 
 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-

verbal al şedinţei ordinare din data de 25.02.2021 care a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-

verbal al şedinţei extraordinare din data de 26.02.2021 care a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu aduce la cunoștință cvorumul și 

majoritatățile necesare pentru adoptarea hotărârilor. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate simplă; 

- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi; 

- punctul 3 – majoritate calificată – 14 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 



Page 2 of 6 

proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi şi dacă vă aflaţi într-o situaţie de 

acest gen să nu participaţi la vot. 
 

Dna consilier Ioana Roxana Iorga propune ca președinte de ședință pe 

dnul viceprimar Radu-Constantin Samson. 

 Urmare a supunerii la vot, propunerea dnei consilier Ioana Roxana Iorga a 

fost aprobată în unanimitate de voturi. 
 

Dnul președinte Radu-Constantin Samson declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local.  
 

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

- se introduce punctul 4) – Diverse (la propunerea dlui consilier 

Bogdan Roman) 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 

dezvoltare locală, în cadrul proiectului “Actualizarea Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman”, propus 

pentru finanțare prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA) – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului în vederea încheierii 

unui act de partaj – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman; 

4. Diverse (la propunerea dlui consilier Bogdan Roman). 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a 

unui mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local – 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. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea acordului de parteneriat 

pentru dezvoltare locală, în cadrul proiectului “Actualizarea Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman”, propus pentru 

finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 

– avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară că nu a înțeles nici din 

acest proiect, nici din cel anterior, care a fost urgența. „Romanul are deja o 

strategie de dezvoltare integrate, aprobată și platită la vremea respectivă pentru 

perioada 2014-2027. În afara de pandemie ce s-a schimbat? De ce trebuie să o 

actualizăm? Adică aia veche nu era bună? Sau schimbăm ceva ?  O lungim pe 
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asta ? De ce nu se puteau accesa direct, prin biroul de proiecte, sume pentru așa 

ceva” 

 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că nu se știu toate aspectele 

legate de această colaborare. „Este o solicitare care a venit din partea Institutului 

de Politici Publice, care este aplicant pentru aceasta finanțare. Nu este aplicant 

autoritatea publică locală. De aceea s-a procedat la acest acord de parteneriat, 

care e conform ghidului. Pe data de 15, luni, trebuie sa avem transmis acest 

acord de parteneriat către  Institutul de Politici Publice pentru a putea intra în 

acest parteneriat. Totodată finanțarea ne ajută în actualizarea strategiei de 

dezvoltare a municipiului Roman, care așa cum ați spus este din anul 2004, de 

fapt 2014. Faptul că de atunci sunt multe lucruri care s-au schimbat și noi 

considerăm că reașezarea sau actualizarea acestei strategii este de bun augur 

pentru a avea o viziune aplicată de dezvoltare a municipiului Roman și noi asta 

ne dorim. Vreau să mulțumesc aparatului din primarie, care pentru acest lucru va 

face un efort suplimentar. Va fi clar o alocare de resursă umană și de timp 

suplimentară și le mulțumesc pentru disponibilitate. Puteam să renunțăm foarte 

ușor printr-o negație la această mână întinsă, dar eu cred că pentru toată lumea, o 

actualizare a strategiei de dezvoltare este în momentul de față benefică.” 

 Dnul consilier George-Alexandru Bălan dorește să știe dacă Institutul 

pentru Politici Publice, a cărui membru fondator este doamna Violeta Alexandru 

președinta PNL Bucuresti, a venit cu propunerea către administrație locală de a 

actualiza strategia orașului. Am înțeles bine, nu ?” 

 Dnul Constantin Neagu – șef Birou Control, Strategii și Marketing 

Instituțional face un scurt istoric, în ceea ce privește finanțarea ciclului  bugetar 

2014-2020. „Au fost multe proiecte. Municipiul Roman a aplicat pentru fiecare 

apel de proiecte și are proiecte in implementare. Ultimul apel de proiecte pentru 

Programul Operațional Capacitate Administrativă este destinat creșterii 

capacității O.N.G.-urilor. Noi am avut o bună colaborare în ultimii ani cu 

Institutul pentru Politici Publice. Noi, ca și entitate publică nu suntem eligibili 

pentru a depune proiecte în acest apel de proiecte. De comun acord cu Institutul 

pentru Politici Publice am ajuns la concluzia că este oportun, din activitatile care 

erau eligibile, să facem o actulizare a strategiei integrate, cu atat mai mult cu cât, 

la nivelul anului 2014 am prins programele operationale regionale care erau 

dezvoltate pentru perioada 2014-2020. Pentru ciclul financiar 2021-2027 încă nu 

avem documentația aferentă programelor operationale. Cu alte cuvinte, ceea ce 

vom face în perioada următoare e să includem inclusiv axele de finanțare 

prevăzute de programele operationale regionale pentru ciclul de finanțare 2021-

2027, dar să facem și o actualizare a proiectelor care sunt incluse în strategia 

integrată de dezvoltare și să actualizăm inclusiv valorile proiectelor. Consider că 

este o oportunitate pentru noi să beneficiem și de finanțarea oferită prin acest 

apel de proiecte, cu atât mai mult cu cât nu doar actualizarea strategiei va fi  

inclusă ca și activitate, vom avea și activități de formare. Cu alte cuvinte vom 

avea cursuri și pentru funcționarii publici și pentru consilierii locali. Vom avea 

activități în care vom implica, cetățenii, O.N.G.urile pentru a creiona proiectele 

care să le implementeze și să le dezvolte municipiul Roman în perioada 2021-

2027” 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi 

„pentru” și 4 abțineri (dnul G.A. Bălan, dra A. A. Broască, dnul I. L. Ciocoiu și 

dna I. Havrici Tomșa). 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – exprimarea acordului în vederea 

încheierii unui act de partaj – avizul comisiei pentru administrație publică 

locală, sport și turism a fost favorabil cu amendamentul ca alin. 1 al art. 1 să se 

completeze cu: 

 „...., precum și interdicția de înstrăinare a imobilului înainte de 

rambursarea integral a ratelor neachitate.” 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

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

amendamentul comisiei pentru administrație publică locală în unanimitate de 

voturi. 
 

 Diverse: 

 Dnul consilier Bogdan Roman dorește să știe câți m.p. de spațiu verde 

sunt pentru fiecare cap de locuitor în municipiul Roman. 

Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că nu știa despre această 

întrebare pentru a invita pe cineva de la biroul monitorizare mediu. „Vom nota 

întrebarea și cu acordul dumneavoastră o să vă comunicăm răspunsul.”  

Dnul consilier Bogdan Roman afirmă că în Uniunea Europeană sunt 26 de 

m.p. de spațiu verde pe cap de locuitor. „Prin această intervenție doresc să îi 

reprezint pe cei care semnalează toaletări inoportune. Este vorba de acele 

toaletări care efectiv se practică de ceva timp în Roman peste doi metri de la 

înălțimea ramurilor, peste 15% din coroană. Deci total inoportun.  Și cu drujba și 

cu ustensile speciale. Ulterior se intervine la 2-3 ani și se taie copacii pentru că 

acele toaletări nu au fost făcute conforme. De asemenea aș dori să vă întreb dacă 

avizele pentru toaletări sunt publicate pe site-ul primăriei? De asemenea aș dori 

să vă întreb dacă reprezentanții asociațiilor de locatari semnalează nevoia de 

toaletare a arborilor din zona respectivă? Un caz punctual e pe Fundătura 

Crizantemelor. Ieri s-a scos un cireș.  S-a tăiat un cireș de 13 ani.”  

Dna consilier Ioana Roxana Iorga îl întreabă pe domnul consilier Bogdan 

Roman dacă crede că cei care au tăiat copacul sunt angajații primăriei. „Primăria 

are procese cu cetățeni care se trezesc că își taie anumiți copaci din jur, fără să 

ceară acordul.” 

Dnul consilier Bogdan Roman precizează că intervenția a fost semnalată 

de către locatarii din zonă. „Deci de cei care au văzut.” 

Dna consilier Ioana Roxana Iorga face unele precizări. „Acele avize sunt 

date de la Piatra Neamț. Noi le avem în comisia de mediu, la biroul monitorizare 

mediu. Pot fi oricum vizualizate. Absolut nicio lucrare nu s-a făcut fără ca în 

spate să existe documente depuse la cei din comisia din primărie și mai ales 

avizele comisiei de la Piatra Neamț. Astfel de tăieri pot fi aduse la cunoștință 

Poliției Locale sau Primăriei. Există un număr de telefon care poate fi apelat. ” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că toate lucrurile acestea trebuie 

foarte bine verificate. „Eu vă asigur că ceea ce înseamnă intervenții în acest 

sector sunt foarte strict reglementate. Dacă vorbim de ce înseamnă doborârea 

arborilor, aceste doborâri sunt obligatoriu validate de comisia numită în acest 
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scop, unde sunt reprezentanți de la Fondul de Mediu și de la Direcția Silvică. 

Fără acest acord nu se poate doborâ nici macăr un arbore. Nu-și asumă nimeni 

să facă acest lucru pentru că acest lucru este infracțiune. Doi! Tot ce înseamnă 

solicitări sunt adresate în scris primăriei tocmai de către asociațiile de proprietari 

la solicitarea locatarilor prin asociațiile de proprietari. De două ori pe an aceste 

comisii se întrunesc și validează exact arborii care urmează a fi doborâți. Tot în 

această comisie se validează și intervenții la coronament. Care dacă sunt mai 

mari de 30 % sunt aprobate de către reprezentantul Agenției de Mediu. Deci nu 

se face la voia întâmplării. Noi ne-am obișnuit. Fiecare dintre noi vrem să 

apărăm mediul, dar orice intervenție în acest sector se face de către profesioniști. 

Ei trebuie să știe care este modul în care se intervine, în funcție de specie, în 

funcție de solicitare, nu cum poate de multe ori ne-ar conveni nouă. Ca solicitări 

sunt din partea multor locatari de următorul gen : “vreau să mi se taie copacul”. 

Vă asigur eu că nu se face așa sau “vreau să mi se toaleteze!” sau “nu vreau să 

mi se toaleteze!”. Lucrurile nu trebuie puse în alb și negru. Lucrurile trebuie 

abordate profesionist și acest lucru se face numai cu acordul comisiei în care 

sunt profesioniști.  E posibil să mai existe și derapaje pe care, așa cum spunea 

doamna consilier, să le facă anumite persoane necontrolat. Sigur vor suporta 

rigorile legii.  Dacă apar aceste aspect anunțăm Poliția Locală, trimitem 

responsabilul de mediu acolo și intervenim.” 

Dna consilier Ioana Roxana Iorga afirmă că au fost procese în care au fost 

implicați locatarii care au tăiat singuri copacul, pentru că îi bătea creanga în 

geam. ”Asta nu înseamnă că au făcut-o echipele noastre. Echipele din primărie 

au în spate întotdeauna niște referate și niste avize.”  

Dnul consilier Bogdan Roman declară: „Aș dori să se consemneze 

deasemenea și referitor la componența echipei de toaletare. Dacă conține și 

lungimea ….” 

Dna consilier Ioana Roxana Iorga afirmă că din această comisie face parte 

și un inginer biolog.” 

Dna consilier Teodora Baciu declară că are cunoștință de o situație pe care 

o doamnă din municipiul Roman a sesizat-o in iulie 2020. „În ianuarie o doamnă 

din municipiul Roman m-a informat că nu a primit niciun răspuns la o cerere 

adresată Primăriei Roman. I-am cerut numărul de înregistrare. Îmi amintesc 

atunci că l-am căutat cu dumneavoastră și am gasit numărul de înregistrare de la 

primăria Roman. Este în continuare în lucru. Am mers la direcția respectivă să 

caut răspunsul spunând că nu este normal ca administrația publică locală să nu 

răspundă în atât de multe  luni de zile unui cetățean.  Pe lângă faptul că s-au uitat 

niște domni foarte ciudat la mine, în ideea că ce mai vreau și eu, au zis că “da, 

veți primi un răspuns”. Suntem în luna martie.  Au trecut cel puțin 45 de zile. Nu 

este în continuare niciun răspuns oferit. Vreau să vă întreb domnule primar cine 

credeți că ar trebui să răspundă. Ce facem totuși cu acest tip de atitudine la 

nivelul administrației publice locale, în condițiile în care vorbim totuși de 

sesizări scrise, cu număr de înregistrare și pentru care oamenii așteaptă pe bună 

dreptate niște răspunsuri ? Mulțumesc!” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei  afirmă că va verifica acest lucru. „Cei 

care nu au răspuns în termen legal, vor da explicații. Nu se poate tolera așa ceva. 

Fiecare trebuie să primească un răspuns. Sau să fie informat că răspunsul 
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durează o perioadă mai lungă de timp pentru documentare. Acum aud pentru 

prima dată de acest aspect. Sperăm să fie cazuri răzlețe”. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară că toată toaletarea 

municipiului Roman nu este facută de echipele primăriei. „În luna a unsprezecea 

anul trecut, municipiul Roman a contractat servicii profesioniste de toaletare și 

de îndepărtare a arborilor. Sunt două lucruri diferite. Doborărea arborilor pentru 

cei care sunt cu probleme și curățare pentru ceilalți. În luna a unsprezecea s-au 

achiziționat servicii pentru doborâre arbori de la firma Extrem Profil S.R.L. în 

valoare de 16 mii de lei. Tot atunci, în acea zi pentru toaletare, dăm 134 de mii. 

Deci ați înțeles bine. Acum dacă administrația chiar vrea să arate că va 

răspunde, mergeți sus, în dosarul de achiziție și găsiți acolo și copacii și unde 

sunt și câți metri cubi. Simplu! Mulțumesc!” 

 
 

 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Radu-Constantin Samson 

declară închise lucrările şedinţei. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

      Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 

 Radu-Constantin SAMSON                              Gheorghe CARNARIU 


