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Nr. 35057 din 11.05.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 11.05.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 602 din 

10.05.2021. 
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 19 consilieri locali, lipsind 
motivat dnul consilier George-Dragoș Barcă și dnul consilier Andrei Fron (și-a 
înaintat demisia). 

 
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-

verbal al şedinţei ordinare din data de 28.04.2021 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 absolută – 11 voturi. 
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi. 
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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 președinte George-Alexandru Bălan declară deschisă şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local.  
 
Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări:  

 

- se introduce pe ordinea de zi punctul 4) - Proiect de hotărâre privind 
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu S.C. PK Indigo 
S.R.L. în vederea înființării unui centru de vaccinare de tip drive-
through – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 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 alocarea unei sume din bugetul local – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe 

anul 2021 - iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 
4. Proiect de hotărâre aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu 

S.C. PK Indigo S.R.L. în vederea înființării unui centru de vaccinare 

de tip drive-through – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului 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 – alocarea unei sume din bugetul 
local – 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. 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că în momentul de față indicele 

de infestare în municipiului Roman a scăzut drastic. ”În urma discuțiilor cu 
colegii din primărie am considerat oportun să supun atenției dumneavoastră 

organizarea în condițiile pandemice a zilelor municipiului Roman în perioada 
16-21 mai. De aceea am solicitat această întrunire. Sunt activități care privesc 

mai mult latura sportivă și latura, să zicem de excelență și mai puțin activități cu 

prezență mare de public. Sigur urma să adresez astăzi și invitația către 



Page 3 of 3 

dumneavoastră de a participa la aceste evenimente și sper, deși timpurile sunt un 

pic mai restrictive, să reușim să marcăm zilele municipiului Roman chiar și cu 

aceste activități așa cum am zis, mai restrânse. E vorba de zilele „Episcopului 
Melchisedec” în data de 16. În data de 17 vom inaugura parcul Jora. În data de 
18 este ”Ziua internațională a muzeelor” și vom face și Cupa municipiului 
Roman la tenis de masă. În data de 19 va fi Ziua Educației. În data de 20 va fi 
„Gala excelenței romașcane”, iar vineri va fi o cupă sportivă, e vorba de înot și 

bineînțeles Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sper ca și dumneavoastră să 

reușiți să fiți parte măcar la unele din aceste activități. 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 bugetului 
local pe 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii unui acord de 
parteneriat cu S.C. PK Indigo S.R.L. în vederea înființării unui centru de 

vaccinare de tip drive-through – avizul comisiei administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a anexei. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil, inclusiv pentru forma nouă a 

anexei. 
 Dna consilier Teodora Baciu declară că a discutat la telefon cu 
reprezentantul co-organizatorului, iar acesta a spus că pe lângă acel consum de 
energie electrică pe care și l-a asumat să îl suporte conform capitolului 4, 
punctul 4.1 litera „c”, ar trebui introdus acolo și „asigurarea rezervei de apă”.   
 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că partea de rezervoare de 
apă și transferul rezervei de apă la punctul de lucru se va face cu sprijinul 
Serviciului voluntar pentru situații de urgență. „Ieri la solicitarea domnului 
prefect George Lazăr și a domnului director al Direcției Sanitare Neamț, domnul 

Radu Firăstrău, a avut o întâlnire unde s-a insistat pe operaționalizarea acestui 

drive-through începând cu sâmbătă. De aceea suntem într-un ritm alert cu toate 
pregătirile. Urmează mâine dimineață comitetul local pentru situații de urgență 

să valideze acest centru și sperăm noi să găsim și resursa umană necesară pentru 

activitatea zilelor de sâmbătă și duminică în intervalul 900-2100.”  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre (cu anexa forma nouă) a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte George-Alexandru Bălan 
declară închise lucrările şedinţei. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

      Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
 George-Alexandru BĂLAN                            Gheorghe CARNARIU 


