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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 31.03.2021, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 300/24.03.2021. 
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 Secretarul general al municipiului se 

constată şi se înregistrează prezenţa a 19 consilieri locali, lipsind motivat dnul 

consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. (La votarea procesului-verbal al ședinței 

anterioare s-a constatat şi s-a înregistrat prezenţa a 17 consilieri locali, lipsind 

motivat dra consilier Alexandra-Andreea Broască, dnul consilier Bogdan Roman 

și dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. La votarea ordinei de zi și a 

proiectului 1) de pe ordinea de zi s-a constatat şi s-a înregistrat prezenţa a 18 

consilieri locali, lipsind motivat dnul consilier Bogdan Roman și dnul consilier 

Dragoș-Viorel Moroșanu.) 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 26.03.2021 care a fost cu 16 voturi „pentru” și 

1 abținere (dna consilier T. Baciu).  
 

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 absolută – 11 voturi, 

- punctul 2 – majoritate simplă, 

- punctul 3 – majoritate simplă, 

- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi, 
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- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 12 – majoritate absolută – 11 voturi, 

- punctul 13 – majoritate simplă, 

- 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 calificată – 14 voturi; 

- punctul 22 – majoritate absolută – 11 voturi; 

- punctul 23 – majoritate absolută – 11 voturi; 

- punctul 24 – majoritate calificată – 14 voturi; 

- punctul 25 – majoritate absolută – 11 voturi; 

- punctul 27 – 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. 
 

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

-  se introduce pe ordinea de zi punctul 27) - Proiect de hotărâre 

privind acordarea unor facilități fiscale – iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5, 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor teritoriale din Municipiul Roman, județul Neamț – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

2. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 28/2021 privind 

aprobarea componenței unor comisii – iniţiator Leonard Achiriloaei - 

Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 

nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local Roman – iniţiator Radu-Cătălin Curpăn 

– consilier local – C3 și C5; 
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4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui 

spațiu către I.P.J. Neamț – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman – C1 și C5; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului 

Roman pentru anul 2021 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman – C2 și C5; 

6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat în 

vederea reabilitării clădirii „Ambulatoriu de specialitate” (Policlinica 

Roman) – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 

C1 și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018 – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018 – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

9. Proiect de hotărâre privind 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 – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei  de priorităţi  pentru anul 

2021, în vederea repartizării locuinţelor  destinate tinerilor, construite 

în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

11. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate 

în anexa la H.C.L. nr. 171/20.11.2008 privind aprobarea propunerii de 

modificare și completare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru 

anul 2021, în vederea repartizării locuinţelor sociale – iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

13. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al 

Municipiului Roman a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 

evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului 

Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 

C3 și C5; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 

''Amenajare Cartier Locuințe unifamiliale și lotizare teren'' – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor 

terenuri – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 

C1 și C5; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire teren în 

concesiune prin licitație publică – iniţiator Leonard Achiriloaei - 

Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 

privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie 

publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

19. Proiect de hotărâre privind preluarea Complexului Sportiv și de 

Agrement Moldova în administrarea Consiliului Local Roman – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

20. 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; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

vânzare cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman – C2 și C5; 

22. 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; 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  şi statelor de 

funcţii ale  Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui contract de 

vânzare cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman – C4 și C5; 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 70/2013 – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

26. Raportul de activitate pe anul 2020 al Primarului Municipiului Roman; 

27. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5. 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman, județul Neamț – 

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 – completarea H.C.L. nr. 28/2021 

privind aprobarea componenței unor comisii – avizul comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
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Dnul consilier Adrian-Alin Tănase - președinte al comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism propune în Comisia de analizare și 

soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire în gestiune delegate a 

serviciului de transport public în regim de taxi și în regim de închiriere pe 

domnii consilieri Ștefan-Ionuț Gârbea și Radu-Constantin Samson. 

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 comisiei menționate mai sus următorii 

consilieri, după cum urmează: 

- dnul Ștefan-Ionuț Gârbea - aprobat cu 17 voturi „pentru” și 2 

abțineri; 

- dnul consilier Radu-Constantin Samson – aprobat cu 16 voturi 

„pentru” și 3 abțineri. 

- proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi „pentru”, 2 voturi 

„împotrivă” și 1 abținere. 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea modificării și 

completării H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local 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. 
 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – transmiterea în folosință gratuită a 

unui spațiu către I.P.J. Neamț – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Municipiului 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 6) de pe ordinea de zi – încheierea unui acord de 

parteneriat în vederea reabilitării clădirii „Ambulatoriu de specialitate” 

(Policlinica 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. 
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 La punctul 7) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 141 din 

22.06.2018  – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dna consilier Teodora Baciu declară că în referatul de aprobare al 

proiectului se motivează că această majorare este ca urmare a O.U.G. nr. 

114/2018, prin care a crescut costul cu forța de muncă și prin urmare există 

diferențe față de proiectul inițial.  „Însă, uitându-mă la data la care a fost 

publicat anunțul de participare pentru ca lucrările să fie licitate în sistemul 

electronic de achiziții publice, observăm că acest anunț de participare datează 

din 20.05.2019, contractul a fost încheiat în august 2019. Îmi este greu să cred 

că un constructor nu știa în luna mai 2019, atunci când a decis să participe la 

licitație, care sunt costurile cu forța de muncă și prin urmare nu consider că ar 

trebui ca această majorare să poată fi aplicată. Vă mulțumesc!” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că în momentul când s-a 

demarat procedura erau făcute actualizările, așa cum ați spus, conform legislației 

în vigoare, care opera de la 1 ianuarie. „Inițial proiectul, în momentul în care a 

fost depus la A.D.R. NORD-EST, a fost depus în baza unui studiu de fezabilitate 

întocmit cu indicatorii anteriori și a primit aprobarea pentru finanțare în forma 

inițială. Ulterior cei de la ADR au solicitat să se facă actualizarea indicatorilor 

din proiect.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi 

„pentru” și 2 abțineri( dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 169 din 

19.07.2018  – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dna consilier Teodora Baciu declară că înainte de a aproba orice 

modificare, că ar trebui să le spunem romașcanilor care în urma lucrărilor pe 

acest proiect au pățit așa. „Așa arată un perete într-o locuință de pe strada 

Libertății sau așa arată o baie! Vă mai arăt doar așa, ca să vedeți cum arată! Sunt 

sesizări făcute și de anul trecut și sunt sesizări făcute și acum. Prin urmare, 

consider că ar trebui măcar să amânăm acest proiect până când sesizările 

oamenilor vor avea un rezultat cât de cât favorabil, pentru că altfel ne facem de 

râs. În timp ce oamenii au de suferit din cauza unor lucrări prost făcute, noi mai 

și aprobăm majorări. Ok. A.D.R.- ul cere, dar nu cred că A.D.R.-ul cere lucrări 

de această calitate. Mulțumesc !” 

 Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă ce a prezentat doamna consilier 

acolo sunt situații punctuale. „Vă asigur că le știm. Chiar ieri a fost o întâlnire 

între Direcția Tehnică și reprezentantul constructorului. Deci, lucrurile nu sunt 

lăsate la voie întâmplării. Ceea ce propunem noi astăzi este ceea ce trebuie să 

facem pentru a ne menține și pentru realizarea proiectului. Într-adevăr pentru 

orice astfel de situații constructorul este responsabil și răspunde pentru aducerea 

la starea inițială. Deci, toate aceste situații se vor rezolva. Sunt într-adevăr 

situații neplăcute, inclusiv de anul trecut. Li s-au adus la cunoștință. Am încercat 

să le rezolvăm, În  perioada de iarnă, când a fost și îngheț și perioadă ploioasă, a 

fost afectată zona etajului superior. Aceste lucruri, așa cum v-am spus, sunt 

aduse la cunoștința executantului, iar acesta le remediază.” 
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 Dnul consilier Bogdan Roman declară că dorește să facă un amendament. 

„La paragraful de lucrări de intervenții asupra tâmplăriei, a fațadei, nu avem 

indicatori care să ducă la această eficiență energetică. Nu avem nicăieri niciun 

coeficient transfer termic. Din punctul meu de vedere ar trebui să avem un 

coeficient de transfer tehnic mai mic de 1,3. Așa e în toată Europa la momentul 

ăsta pe lucrări de eficientizare energetică. Ar trebui să avem tâmplărie nouă cu 

marcaj CE, pentru că suntem în UE și legislația e armonizată. Ar trebui să avem 

nu doar geam termoizolant, ci geam termoizolant cu trei rânduri de sticlă, pentru 

că suntem în 2021. De asemenea, geamul termoizolant este eficient dacă are o 

grosime de 44 mm. Totodată oricare lucrare de asemenea anvergură are o 

garanție, iar o garanție onorabilă este de 5 ani. Deci, astfel de enunțări fără cifre, 

nu sunt decât compuneri. Dacă îmi permiteți citesc, așa cum cred de cuviință că 

ar trebui să sune acel paragraf și vă rog să-l votați sau nu! Montarea cu tâmplărie 

nouă din profile PVC, culoare albă cu marcaj CE, cu pereți exteriori de minim 

2,8 mm, coeficient transfer mai mic sau egal cu 1,3 w/m2, armătură de oțel 

zincat de 1,5 mm grosime profilată conform catalogului producătorului de 

sistem, geam termoizolant cu grosime de minim 44 de milimetri având în 

componența sa sticlă de joasă ...... și control solar.” 

 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că aceste lucrări și aceste 

devize au fost făcute la nivelul anului 2017, ulterior licitației, 2019. ”Lucrurile 

sunt și au fost licitate, cu caracteristicile tehnice din documentațiile și proiectul 

tehnic executat și aprobat de către finanțator. Drept pentru care, astfel de lucruri 

sau poate tehnologii inovative sau noi pe care le avem acum, față de acum doi 

ani, nu fac posibilă modificarea într-un astfel de amendament.” 

 Urmare a supunerii la vot, amendamentul domnului consilier Bogdan 

Roman a fost respins întrucât au fost 2 voturi ”pentru” (dna consilier T. Baciu și 

dnul consilier B. Roman) și 17 voturi ”împotrivă. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre – forma inițială – a fost 

aprobat cu 17 voturi „pentru” și 2 abțineri ( dna consilier T. Baciu și dnul 

consilier B. Roman). 
 

La punctul 9) 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 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 cu 18 voturi 

„pentru” și 1 abținere (dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobarea listei  de priorităţi  

pentru anul 2021, în vederea repartizării locuinţelor  destinate tinerilor, 

construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe – 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. 
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La punctul 11) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 

strecurate în anexa la H.C.L. nr. 171/20.11.2008 privind aprobarea 

propunerii de modificare și completare a anexei nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului 

Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț 

– 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea listei finale de priorităţi 

pentru anul 2021, în vederea repartizării locuinţelor sociale – 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. 
 

 Punctul 13) de pe ordinea de zi – nominalizarea de către Consiliul local 

al Municipiului Roman a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 

evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al Municipiului Roman – avizul comisiei 

pentru administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Dnul consilier Adrian-Alin Tănase - președintele comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism propune ca evaluatori în cadrul 

comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al Municipiului Roman pe doamna consilier Ioana Roxana Iorga și pe 

domnul consilier George-Alexandru Bălan. 

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 comisiei menționate mai sus următorii 

consilieri, după cum urmează: 

- dna Ioana Roxana Iorga - aprobat cu 16 voturi „pentru” și 3 

abțineri; 

- dnul consilier George-Alexandru Bălan – aprobat cu 16 voturi 

„pentru” și 3 abțineri. 

- proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri. 
 

 La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal – ''Amenajare Cartier Locuințe unifamiliale și lotizare 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. 
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 La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării directe a 

unor terenuri – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a 

fost favorabil cu amendamentul ca durata concesiunii să fie de 25 ani în loc de 

49 ani. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Urmare a supunerii la vot, amendamentul comisiei pentru urbanism și 

administrarea teritoriului a fost aprobat cu 17 voturi „pentru” și 2 abțineri (dnul 

consilier G. D. Barcă și dnul consilier R. C. Curpăn). 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul de mai 

sus a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” și 1 abținere (dnul consilier G. D. 

Barcă). 
 

 La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 

teren în concesiune prin licitație publică – 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 17 voturi 

„pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 17) 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 18) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 219 din 

18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie 

publică 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 19) de pe ordinea de zi – preluarea Complexului Sportiv și 

de Agrement Moldova în administrarea Consiliului Local 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 20) 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 cu 17 voturi 

„pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
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La punctul 21) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui contract 

de vânzare cumpărare – 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 cu 17 voturi 

„pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
  

La punctul 22) 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 Adrian-Alin Tănase - președintele comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism propune ca supleant în comisia de 

evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea spațiilor aflate în proprietatea 

publică/privată a municipiului Roman și administrate de Direcția Administrare 

Piețe pe domnul viceprimar Radu-Constantin Samson. 

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 membru supleant al comisiei menționate mai sus 

dnul viceprimar Radu-Constantin Samson cu 16 voturi „pentru” și 3 

abțineri; 

- proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”, 2 voturi 

„împotrivă” și 3 abțineri. 
 

La punctul 23) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 250 din 

17.12.2020 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  şi statelor 

de funcţii ale  Spitalului Municipal de Urgenţă 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 – aprobarea rectificării unui 

contract de vânzare cumpărare – avizul comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi 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 25) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 70/2013  – 

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 27) de pe ordinea de zi – acordarea unor facilități fiscale – 

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. 
 

La punctul 26) de pe ordinea de zi domnul primar Leonard Achiriloaei 

prezintă Raportul de activitate pe anul 2020. 

 

 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 

 


