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Emitent: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
Nr. 23588 din 26.03.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 26.03.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată de îndată, prin Anunțul de convocare nr. 20428 

din 17.03.2021, formulat de către următorii consilieri locali: dnul Bălan George-
Alexandru, dra Broască Andreea-Alexandra, dnul Ciocoiu Ionuț-Liviu, dnul 
Curpăn Radu-Cătălin, dna Havrici Tomșa Iulia, dnul Moroșanu Dragoș-Viorel și 

dnul Barcă George-Dragoș. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1300. 
 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 
Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri locali, lipsind 
motivat dnul Andrei Fron, dnul Dragoș-Viorel Moroșanu și dnul George-Dragoș 

Barcă. 
 
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-

verbal al şedinţei extraordinare din data de 11.03.2021 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 absolută – 11 voturi; 
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi; 
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- punctul 5 – majoritate simplă; 
- punctul 6 – majoritate simplă; 
- punctul 7 – 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 viceprimar Radu-Constantin Samson propune ca președinte de 
ședință pe dna consilier Ioana Roxana Iorga. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune ca președinte de ședință 

pe dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn. 
 Urmare a supunerii la vot, propunerea dlui viceprimar Radu-Constantin 
Samson a fost aprobată cu 10 voturi „pentru” și 7 abțineri (dnul G. A. Bălan, 
dra A. A.  Broască, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, 
dna T. Baciu și dnul B. Roman). 

 

Dna președinte Ioana Roxana Iorga declară deschisă şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local.  
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarea modificare: 
- se introduce punctul 7) - Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

Urmare a supunerii la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate  de 
voturi, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind majorarea nivelului alocației de hrană 

pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Municipal de Urgență 

Roman - inițiatori dnii consilieri locali Bălan George-Alexandru, Broască 

Andreea-Alexandra, Ciocoiu Ionuț-Liviu, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici 
Tomșa Iulia, Dragoș-Viorel Moroșanu, Barcă George-Dragoș; 

2. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziția 

serviciilor de plantat arbori în Municipiul Roman, procedură 

finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani - 
inițiatori dnii consilieri locali Bălan George-Alexandru, Broască Andreea-
Alexandra, Ciocoiu Ionuț-Liviu, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa 

Iulia, Dragoș-Viorel Moroșanu, Barcă George-Dragoș; 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 38/25.02.2021 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în 
vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente - inițiatori 

dnii consilieri locali Bălan George-Alexandru, Broască Andreea-
Alexandra, Ciocoiu Ionuț-Liviu, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa 

Iulia, Dragoș-Viorel Moroșanu, Barcă George-Dragoș; 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale agenților 

economici - inițiatori dnii consilieri locali Bălan George-Alexandru, 
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Broască Andreea-Alexandra, Ciocoiu Ionuț-Liviu, Curpăn Radu-Cătălin, 

Havrici Tomșa Iulia, Dragoș-Viorel Moroșanu, Barcă George-Dragoș; 
5. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în domeniul achizițiilor publice - inițiatori dnii consilieri 
locali Bălan George-Alexandru, Broască Andreea-Alexandra, Ciocoiu 
Ionuț-Liviu, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa Iulia, Dragoș-Viorel 
Moroșanu, Barcă George-Dragoș; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a 

actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces 
al cetățenilor la informațiile și documentele de interes public -  
inițiatori: dnul viceprimar Radu-Constantin Samson și dnii consilieri 
locali: Ionuț Corbu și Gheorghe-Ovidiu Mărtici; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA 

NEAMT” in vederea  exercitarii votului – iniţiator Leonard Achiriloaei 
- Primarul Municipiului Roman; 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – majorarea nivelului alocației de 

hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Municipal de Urgență 

Roman – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost nefavorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 
fost  7 voturi „pentru” (dnul G. A. Bălan, dra A. A.  Broască, dnul I. L. Ciocoiu, 
dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dna T. Baciu și dnul B. Roman), 3 
voturi „împotrivă” (dna D. L. Păiuș, dnul C. Ghica și dnul A. A. Tănase) și 7 
abțineri. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – demararea procedurii pentru 
achiziția serviciilor de plantat arbori în Municipiul Roman, procedură 

finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost nefavorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil. 
 Dnul consilier Bogdan Roman propune ca art. 1 să aibă următorul 

conținut: „Se aprobă demerarea unui program multianual de plantare și 

întreținere ce cuprinde acțiuni directe efectuate ale primăriei Roman și servicii 

de la terți, în vederea încheierii unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani.” 
 Urmare a supunerii la vot, amendamentul dlui consilier Bogdan Roman a 
fost respins întrucât au fost  7 voturi „pentru” (dnul G. A. Bălan, dra A. A.  
Broască, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dna T. 
Baciu și dnul B. Roman) și 10 abțineri. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 
fost  7 voturi „pentru” (dnul G. A. Bălan, dra A. A.  Broască, dnul I. L. Ciocoiu, 
dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dna T. Baciu și dnul B. Roman), 5 
voturi „împotrivă” și 5 abțineri. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
38/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor 
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sociale în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost nefavorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 
fost  7 voturi „pentru” (dnul G. A. Bălan, dra A. A.  Broască, dnul I. L. Ciocoiu, 
dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dna T. Baciu și dnul B. Roman), 1 vot 
„împotrivă” (dnul C. Ghica) și 9 abțineri. 

 

 La punctul 4) de pe ordinea de zi – acordarea unor facilități fiscale 

agenților economici – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dna consilier Ioana Roxana Iorga propune ca scutirea să se acorde pe 

durata tuturor stărilor de alertă. 
 Dna consilier Teodora Baciu propune ca scutirea să se acorde până la data 

de 31 decembrie 2021. 
 Urmare a supunerii la vot, amendamentul dnei consilier Ioana Roxana 
Iorga a fost respins întrucât au fost  10 voturi „pentru” și 7 abțineri (dnul G. A. 
Bălan, dra A. A.  Broască, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici 
Tomșa, dna T. Baciu și dnul B. Roman). 
 Urmare a supunerii la vot, amendamentul dnei consilier Teodora Baciu a 
fost respins întrucât au fost  7 voturi „pentru” (dnul G. A. Bălan, dra A. A.  
Broască, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dna T. 
Baciu și dnul B. Roman) și 10 abțineri. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 
fost  7 voturi „pentru” (dnul G. A. Bălan, dra A. A.  Broască, dnul I. L. Ciocoiu, 
dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dna T. Baciu și dnul B. Roman și 10 
abțineri. 
 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în domeniul achizițiilor publice – avizul comisiei pentru buget-
finanțe a fost nefavorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 
fost  7 voturi „pentru” (dnul G. A. Bălan, dra A. A.  Broască, dnul I. L. Ciocoiu, 
dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dna T. Baciu și dnul B. Roman), 2 
voturi „împotrivă” (dnul C. Ghica și dnul A. A. Tănase) și 8 abțineri. 
 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea unor măsuri de 

îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului 

de acces al cetățenilor la informațiile și documentele de interes public – 
avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism a fost 
favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil. 
 Dna consilier Teodora Baciu propune ca la art. 1, în loc de „în format 
PDF” să fie „în format open data”. 
 Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson consideră că formatul nu 

trebuie să fie neapărat „open data”, ci doar unul editabil. 
 Dna consilier Teodora Baciu declară că este de acord cu precizarea făcută 

de dnul viceprimar Radu-Constantin Samson. 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul dnei 
consilier Teodora Baciu așa cum a fost modificat prin precizarea dlui vicerpimar  
Radu-Constantin Samson (în format editabil) a fost aprobat cu 12 voturi 
„pentru” și 5 abțineri (dnul G. A. Bălan, dra A. A.  Broască, dnul I. L. Ciocoiu, 
dnul R. C. Curpăn și dna I. Havrici Tomșa). 
 

 La punctul 7) de pe ordinea de zi – acordarea unui mandat special in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA 

NEAMT” in vederea  exercitarii votului – avizul comisiei pentru administrație 

publică locală, sport și turism a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 
voturi „pentru” și 5 abțineri (dnul G. A. Bălan, dra A. A.  Broască, dnul I. L. 
Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn și dna I. Havrici Tomșa). 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dna consilier Ioana Roxana Iorga declară 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

      Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
     Ioana Roxana IORGA                                     Gheorghe CARNARIU 


