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Nr. 29293 din 15.04.2021 

 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 15.04.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 420 din 

14.04.2021. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1530. 
 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 
Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 19 consilieri locali, lipsind 
motivat dna Teodora Baciu și dnul Dragoș-Viorel Moroșanu. 

 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-
verbal al şedinţei ordinare din data de 31.03.2021 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 2 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 3 – majoritate calificată – 15 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 vo 

 

Dnul președinte George-Dragoș Barcă declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local.  
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 
unanimitate  de voturi, după cum urmează: 



Page 2 of 2 

 

1. Depunerea jurământului de către domnul Alin Buzdugan, consilier 
supleant al cărui mandat a fost validat; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 
– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui titlu de 

proprietate – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman; 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – depunerea jurământului de către 

domnul Alin Buzdugan, consilier supleant al cărui mandat a fost validat 
domnul secretar general îl invită pe domnul Alin Buzdugan al cărui mandat a 
fost validat prin încheierea nr. 157/25.03.2021, să depună potrivit art. 117, alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 
       “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea 
ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 
Roman. 
         Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 Domnul Alin Buzdugan a depus jurământul. 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al 
doilea s-a înmânat consilierului local care a depus jurământul. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că un număr important de 

ambasadori vor vizita Romanul. ”Doresc să aibă și o scurtă întrevedere cu 

principalii operatori economici, investitorii din municipiul Roman și din zona 
Roman pentru a se putea deschide oportunități de dezvoltare, de parteneriate. De 
aceea am apelat la bunăvoința dumneavoastră cu acest proiect, într-o ședință 

convocată de îndată, respectiv pentru a pune și noi umărul la sprijinirea mediului 
de afaceri din municipiul Roman. Mulțumesc!” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unui titlu de 

proprietate – avizul comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului 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 Alin Buzdugan). 
 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 


