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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 20.05.2021, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 636/13.05.2021. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1200. 
 

La apelul nominal efectuat de Secretarul general al municipiului se 

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

consilier George-Dragoș Barcă.  
 

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

şedinţei extraordinare din data de 11.05.2021 care a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte 

George-Alexandru Bălan cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 

adoptarea fiecărei hotărâri. 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; 

- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi, vot secret; 

- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi; 

- 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 calificată – 14 voturi; 
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- 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; 
 

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-Alexandru Bălan declară deschisă şedinţa 

ordinară a Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate  de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu – ”Construire locuință de serviciu și centru stomatologic”– iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  protocolului de colaborare 

privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a 

deșeurilor de baterii portabile – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitarea termică a 

ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman” - iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 193 din 

21.08.2018 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru 

acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului 

Roman pe anul 2021 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza 

Legii nr. 350/2005 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 

Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul 

local – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

pe anul 2021 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale 

strecurate în anexa 1 la H.C.L. nr. 69 din 27.03.2019 – iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 
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10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale 

strecurate în anexa 1 la H.C.L. nr. 25 din 25.03.2004 – iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 

22.08.20219 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor 

de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate 

fără personalitate juridică – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman;  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte 

de vânzare cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 

Roman;  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al 

municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 

Roman;  

15.  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;  

16.  Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială 

a Municipiului Roman – inițiator Viceprimarul Municipiului Roman - domnul 

Radu-Constantin Samson; 

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 

privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și a statului de funcții                                                          

ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman – iniţiator 

Viceprimarul Municipiului Roman - domnul Radu-Constantin Samson; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Roman – iniţiator Viceprimarul Municipiului Roman - domnul Radu-Constantin 

Samson;  

19. Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau viceprimarului. 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu – ”Construire locuință de serviciu și centru stomatologic” – 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea  protocolului de 

colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice și a deșeurilor de baterii portabile – avizul comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitarea termică a 

ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman”  – avizul comisiei pentru 

buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că s-a finalizat acest proiect 

pentru reabilitarea policlinicii din municipiul Roman. ”În momentul de față nu 

avem sumele care sunt trecute în proiect pentru a putea începe reabilitarea. 

Încercăm să facem demersuri pentru prima etapă a acestui proiect care nu 

necesită un aviz din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, respectiv 

reabilitarea exterioară și partea de hidroizolație care are o valoare estimată de 

952 de mii, urmând ca pentru suma de reabilitare interioară, instalații electrice, 

termice, etc să identificăm sursa de finanțare.” 

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

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 193 din 

21.08.2018 – 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 18  

voturi „pentru” și 1 abținere (dnul D. V. Moroșanu). 
 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea Programului pentru 

acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului 

Roman pe anul 2021 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza 

Legii nr. 350/2005 – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea 

teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dna consilier Ioana Roxana Iorga propune pe dna Dana-Lăcrămioara 

Păiuș ca membru în Comisia de evaluare a proiectelor care vor beneficia de 

finanțare de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2021 și pe dnul 

Adrian-Alin Tănase ca membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor cu 

privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor beneficia de 

finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în anul 2021. 

Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson propune pe dnul Ionuț Corbu 

ca membru în Comisia de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare 

de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2021 și pe dnul Alin 

Buzdugan ca membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la 

rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la 

bugetul local al Municipiului Roman în anul 2021. 

 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: 
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 - au fost desemnati ca membri al comisiei de evaluare a proiectelor care 

vor beneficia de finanțare de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 

2021: 

  - dna Dana-Lăcrămioara Păiuș cu 16 voturi „pentru” și 3 abțineri; 

  - dnul Ionuț Corbu cu 16 voturi „pentru” și 3 abțineri; 

 - au fost desemnati ca membri ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

cu privire la rezultatul sesiunii de selecţie a proiectelor care vor beneficia de 

finanţare de la bugetul local al Municipiului Roman în anul 2021: 

  - dnul Adrian-Alin Tănase cu 16 voturi „pentru” și 3 abțineri; 

  - dnul Alin Buzdugan cu 17 voturi „pentru” și 2 abțineri; 

- proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi „pentru”, 1 abținere și 1 

vot „împotrivă”. 

 

 La punctul 6) 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, 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 7) de pe ordinea de zi – efectuarea unei cheltuieli din 

bugetul local  – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

 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 8) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 

local pe anul 2021 – pentru buget-finanțe a fost favorabil inclusiv pentru forma 

noua a anexei nr. 1. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu forma noua a anexei 

nr. 1 a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
  

La punctul 9) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 

strecurate în anexa 1 la H.C.L. nr. 69 din 27.03.2019 – 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 10) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 

strecurate în anexa 1 la H.C.L. nr. 25 din 25.03.2004 – 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 11) 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.  

Dna consilier Teodora Baciu declară că din expunerea de motive se 

înțelege faptul că în 2004 s-a dat autorizație de construcție pentru un imobil, 

care are amprentă și pe un drum care este public. ”Este vorba despre strada 

Ștefan cel Mare sau despre Pietonalul Ștefan cel Mare, pentru că în proiect sunt 

menționate ambele? E firesc să poată construi cineva pe drumul public, pe un 

teren public care are destinația de drum? Dacă din 2004 până acum nu s-a 

întâmplat nimic, acum de ce trebuie să facem această dezmembrare de teren? Nu 

este oare o pregătire pentru ca ulterior suprafața mai mică de teren să fie trecută 

din domeniul public în cel privat și după aceea să poată fi cumpărată? 

Dnul consilier Radu-Constantin Samson afirmă că este vorba de o 

construcție deja edificată în anul 2004 în Pietonal Ștefan cel Mare. ”E vorba 

despre o extindere a unui spațiu comercial. Spațiul este cum cobori în partea 

stângă. În 2004, când s-a eliberat autorizația de construcție nu era necesară 

documentația cadastrală pentru autorizare, așa cum este necesară începând cu 

2008. Se dezmembrează în domeniul public. După cum observați nu s-a făcut și 

trecerea în domeniul privat.” 

 Dna consilier Teodora Baciu declară că nu s-a propus deocamdată. ”Dar 

nu avem nicio garanție pentru ce se va întâmpla pe viitor. ”După cum spuneați, 

s-a schimbat legislația în 2008. Suntem în 2021!” 

 Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson precizează că acum a dorit 

proprietarul construcției să intabuleze proprietatea și are nevoie de un act care să 

dovedească posesia terenului.”. 

 Dna consilier Teodora Baciu afirmă că mulți bănuiesc că se pregătește o 

achiziție de teren în această manieră. Mulțumesc!” 

 Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson consideră greșită această 

presupunere. „Azi se votează doar dezmembrarea. Terenul rămâne în domeniul 

public, iar bunurile din domeniul public nu pot fi înstrăinate.” 

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

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

La punctul 12) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 186 din 

22.08.20219 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei, statelor 

de funcții pentru aparatul de specialitate și 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 în 

unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 13) de pe ordinea de zi - aprobarea rectificării unor 

contracte de vânzare cumpărare – avizul comisiei pentru urbanism și 

administrarea teritoriului a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 

”pentru” și 1 abținere (dna T. Baciu). 
 

 La punctul 14) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea 

inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al 

municipiului Roman – avizul comisiei pentru administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dnul consilier Bogdan Roman întrebă dacă se poate pune egal în cazul 

unei investiții proprii pe un teren din Anton Pann, unul lângă Casa Căsătoriilor 

și unul pe Roman Mușat. ”Pe Mihai Viteazul cu 9 euro/mp poți să cumperi 

teren, spre deosebire de Cotu Vameș unde e minim 15 euro/mp. Oare nu cumva 

evaluările astea de teren sunt făcute puțin în pripă ?” 

 Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că este vorba de valoare de 

inventar. ”Nu sunt pripite. Asta e valoarea lor de inventar. Deocamdată se 

înregistrează în inventarul terenurilor la valoarea pe care o au ele în momentul 

de față.” 

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

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

 La punctul 15) 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 16) de pe ordinea de zi – înființarea Serviciului de îngrijire 

la domiciliu pentru persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență 

Socială a 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 17) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 

45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și a 

statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman – 

avizul comisiei pentru pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu următorul amendament: 

- în anexa nr. 1 la poziția 20 (Vartolomei Tereza), nivelul studiilor este 

„M” și nu „S”, iar la poziția 27 (Pușcașu Otilia) nivelul studiilor este 

„specialist” în loc de „practicant”. 

 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

comisiei juridice a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 



Page 8 of 9 

La punctul 18) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

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

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

 Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson propune ca alineatul 2 al 

articolului 1 să fie eliminat.  

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

domnului viceprimar Radu-Constantin Samson a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
 

 Punctul 19) de pe ordinea de zi – Întrebări și interpelări adresate 

primarului și/sau viceprimarului. 

 Dna consilier Teodora Baciu declară că la ședința ordinară trecută a adus 

în atenție situația deșeurilor de pe strada Speranței. „Domnule primar ați promis 

că veți lua măsuri. Mai mult decât atât, a doua zi în conferință de presă ați 

propus formarea unei gărzi locale, ca să vă citez, pentru ca cetățenii de bună 

credință să sesizeze autoritățile locale cu privire la astfel de situații. În afara 

faptului că ploaia a făcut să crească și mai mult vegetația, nu s-a întâmplat 

absolut nimic. Dacă tot ați cerut sprijinul cetățenilor și luna trecută v-am adus la 

cunoștință astfel de situații și nu se întâmplă nimic, pentru ce mai vreți să mai 

faceți o gardă locală de mediu? Asta este prima întrebare”. 

Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că responsabilitatea noastră, 

a tuturor celor care trăim în municipiul Roman este de a respecta toate condițiile 

de mediu și de a încerca prin activitățile noastre să nu aducem prejudicii.  „Noi 

intervenim astăzi, iar a doua zi iarăși găsim deșeuri.” 

Dna consilier Teodora Baciu precizează că acolo nu s-a intervenit. „Nu că 

s-a intervenit și au venit după aceia și au depozitat iar. Sunt aceleași deșeuri. 

Doar că acum trebuie să dăm vegetația la o parte ca să putem interveni. A doua 

întrebare este legată de modalitatea în care am putea să lucrăm mai eficient cu 

aparatul de specialitate al primăriei. În data de 30 martie eu și colegul meu 

Bogdan Roman am depus un proiect de hotărâre. Nu s-a întâmplat nimic de 

atunci. Nu am primit niciun răspuns și am vrea să știm dacă există ceva ce noi 

am greșit în depunerea acelui proiect de hotărâre, deși consider că l-am făcut cu 

toată responsabilitatea .” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că va verifica pentru a vedea care 

care este stadiul acelui proiect.” 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară are două întrebări. 

”Domnule viceprimar, întreg grupul PSD a salutat înființarea serviciului de 

îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice. Noi am propus demult niște 

modalități de ajutorare. Este bine că s-a înființat. În referatul de necesitate se 

face referire la servicii de recuperare, reabilitare, printre care kinetoterapie, 

fizioterapie, gimnastică medicală, terapie ocupațională etc. Sunt nouă posturi. 

Dorim să știm dacă pe viitor aveți intenția, pentru că direcția de asistență este în 

subordinea directă a dumneavoastră, de a oferi și aceste servicii și dacă acestea 

vor fi oferite pe bază de contract prestator sau prin angajare de personal 

specializat pentru așa ceva.” 
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Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson menționează că intențiile 

deocamdată sunt prioritare în a oferi servicii minime  de întreținere la domiciliu. 

„Adică asistarea în asigurarea igienei corporale minime și asistarea în 

asigurarea igienei minime în locuință, pentru că ne-am întâlnit cu toții cu cazuri 

în ultimii ani, când vecinii se plângeau că o persoană rămasă singură, fără 

aparținători în oraș, nu își poate asigura minimul de curățenie necesar în 

locuință, cumpărături, plăți facturi, asistarea în deplasarea către medicul de 

familie în vederea unui control, etc. Deocamdată în organigrama pe care am 

aprobat-o cu toții azi și vă mulțumesc pentru votul acordat proiectului, nu au 

fost prinse posturi de specialitate. Va exista posibilitatea încheierii unor 

contracte de colaborare cu personal specializat.”  

Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară referitor la modificarea 

organigramei, că vor fi nouă posturi care vor alocate, din câte a înțeles, pentru 

această activitate de îngrijire la domiciliu. ”Din cele nouă posturi, de fapt nu 

sunt nouă posturi, sunt nouă posturi care se transferă din organigrama DAS-ului 

actual. Dintre cele nouă, opt erau vacante. Nu vi se pare că organigrama trecută 

era un pic cam stufoasă ?” 

Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson precizează că împreună cu 

doamna director a întocmit organigrama și a propus de unde să se ia posturile. 

”Una din condițiile esențiale pe care le-am avut în vedere a fost ca organigrama 

Direcției de Asistență Socială să rămână la același număr de posturi. Dacă era 

stufoasă sau nu, o să vă rog foarte respectuos să îmi spuneți dumneavoastră 

pentru că a fost aprobată în mandatul trecut.” 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară că pur și simplu a fost o 

constatare că cele nouă posturi deja erau undeva în organigramă.   

Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că încă suntem în perioada cu 

zilele municipiului Roman. „Astăzi începând cu ora 1400, are loc un eveniment 

spun eu deosebit. Vă invit să fiți alături și să fim împreună la această activitate 

unde vor participa toate unitățile școlare din municipiul Roman. Vă mulțumesc 

și vă aștept !” 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte George-Alexandu Bălan 

declară închise lucrările şedinţei. 

  

  

PREŞEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                           CONTRASEMNEAZĂ                                        

    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

   George-Alexandru BĂLAN                              Gheorghe CARNARIU  

 


