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Nr. 68318 din 08.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 08.09.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 1072 din 

06.09.2021. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1500. 
 

În deschidere dnul primar Leonard Achiriloaei îi premiază pe membrii  
lotului de dans reprezentativ ai Asociaței Culturale „Dance Art Valian” Roman 
pentru rezultatele obținute la Campionatul Mondial de Dans „Dance Star World 
Finals” care a avut loc în Croația, în perioada 1 – 5 septembrie 2021.  

 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 
Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri locali. Lipsește 
motivat dnul consilier Alin Buzdugan, dnul consilier George-Dragoș Barcă, dna 
consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș și dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 19.08.2021 care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte Ionuț-
Liviu Ciocoiu cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru adoptarea 
fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi; 
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- punctul 2 – 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 Administrativ. 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. 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 142 din 22.06.2018 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – încheierea unui contract de 
închiriere – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost 
favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn dorește să știe de ce anul acesta 
contractul se încheie de la 1 septembrie, având în vedere faptul că  micuții se vor 
întoarce pe 13 octombrie la centru. „În 2019 contractul a fost de la 1 octombrie.” 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că acest lucru s-a datorat 
faptului că atunci a început activitatea. ”În momentul de față noi ne continuăm 

activitatea în acest spațiu, având toate dotarile, iar personalul efectuează în acest 
spațiu toate pregătirile și toate etapele premergătoare începerii noului an școlar.” 
 Dna consilier Teodora Baciu întreabă când se vor termina efectiv lucrările 

întrucât pe site-ul primăriei apar două date de finalizare a perioadei de 
implementare, respectiv 31 august 2021 și 31 octombrie 2021.”  
 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că lucrările de reabilitare a 

acestui obiectiv se termină la sfârșitul lunii septembrie. ”Deci noi avem pe lângă 

proiectul inițial de reabilitare a acestui obiectiv și partea de dotare, care se 

efectuează după recepția finală. „Partea de dotare, bucătărie, spălătorie, se face 
din bugetul local. Ulterior se va obține și avizul de la toate autoritățile pentru 

deschiderea și funcționarea acestui obiectiv. De aceea sunt două termene.” 
 Dna consilier Teodora Baciu dorește să știe dacă ce se votează astăzi este 
valabil pentru o lună, o lună și jumătate. 
 Dnul primar Leonard Achiriloaeideclară că speră ca deschiderea integrală 

a acestui obiectiv să fie la data de 1 decembrie. ” Bineînțeles, în momentul în 

care începe activitatea acolo, se sistează acest contract.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 142 din 
22.06.2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan afirmă că acest proiect a început 
în 2018. „Nu mai putem interveni acum pe el. Vin cu propunerea ca pe viitor, 
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întrucât toate aceste școli sunt vechi, să se discute cu proiectații, cu cei care fac 
studiile, să creeze și spații  pentru a lua masa. Dacă tot se intervine pe unități 

școlare vechi, făcute cum se proiectau atunci  și se intervine drastic pe ele, poate 
totuși putem proiecta și săli de luat masa, pentru a ieși din clișeul acesta cu 
pachețelul pe masă. Mulțumesc!” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Ionuț-Liviu Ciocoiu declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

      Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
     Ionuț-Liviu CIOCOIU                                    Gheorghe CARNARIU 


