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Nr. 72033 din 22.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 22.09.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 1106 din 

21.09.2021. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

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 16 consilieri locali. Lipsește 
motivat dnul consilier A. Buzdugan, dnul consilier G. D. Barcă, dra consilier B. 
Roman, dnul consilier A. A. Tănase și dnul consilier D.V. Moroșanu. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 17.09.2021 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; 
 

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 



Page 2 of 3 

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 aprobarea rectificării bugetului local 
consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de 

dezvoltare al bugetului local, a listei obiectivelor de investiții la 

Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei obiectivelor de 

investiții la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2021 – inițiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de 
dezvoltare al bugetului local, a listei obiectivelor de investiții la Spitalul 

Municipal de Urgență Roman și a listei obiectivelor de investiții la Direcția 

Municipal Locato Roman pe anul 2021  – avizul comisiei pentru buget-finanțe 
a fost favorabil cu următorul amendament: 

• în anexa nr. 1: 
 - la SECȚIUNEA B, la CHELTUIELI, la Cap. 51.02.01.03 -Autorități 

executive și la Art. 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică la TRIM III și 
Total an este „+240” în loc de „+200”, iar la TOTAL la TRIM III și Total an 
este „+938” în loc de „+898”; 
 - la SECȚIUNEA C, la CHELTUIELI, la Liceul Teologic Romano-
Catolic „Sf. Francisc de Assisi,  la TRIM III și Total an este „+50” în loc de 

„+90”, iar la TOTAL la TRIM III și Total an este „+1500” în loc de „+1540”; 
• în anexa nr. 3 la punctele 3 și 4 în  loc de „Gradinită” va fi „Centrul 

de zi pt antepreșcolari aflați în situații de risc”. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier Ionuț Corbu propune ca amendament modificarea anexei 
nr. 3 - lista obiectivelor de investiții prin eliminarea sumei de „-150 mii lei” de 
la poziția 37 concomitent cu modificarea anexei nr. 1 secțiunea D clubul CSM, 
la Cap. 67.02.05.011 - Sport din „+ 205” se transformă în „+ 55 de mii lei”. 
„Adică repunem investiția de 150 de mii de lei pentru toalete publice și 

diminuăm alocarea suplimentară la Clubul Sportiv Municipal Roman. 
Mulțumesc!” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează având în vedere că această 

retragere de pe lista obiectivelor de  investiții a fost în urma analizei efectuate 
din punct de vedere a ofertelor de preț pentru aceste toalete. „Inițial a fost o 
estimare, așa  cum ați văzut că am avut-o în buget, asumată de toată lumea, dar 
ofertele finale care le-am primit sunt pentru toaletele simple undeva la  34 de mii 
fără TVA, iar toalete pentru persoane cu handicap 46 de mii, deci e o valoare 
mult mai mare decât am avut bugetat. De aceea am căzut de comun acord cu 
reprezentanții primăriei și cu domnul viceprimar să facem o închiriere, existând 
această posibilitate” 

Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson declară că a solicitat să se 
închirieze trei toalete, dacă tot nu mai recurge la achiziția uneia. „Consider că 
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suma alocată de 150 de mii de lei ar trebui să rămână pe lista de investiții până 

la încheierea contractelor de închiriere ca să ne asigurăm că totuși va exista, 

indiferent ca va fi una sau trei toalete în Roman.  Oricum amplasarea aceleia sau 
acelor toalete va genera niște costuri cu branșamente de la utilități și nu aș vrea 

să ajungem în situația de a spune în ziua respectivă că nu există bani alocați și 

nu putem să executăm branșamentele pentru că nu avem fonduri. De asta 
consider că propunerea colegului meu este oportună, dar pe lista de investiții să 

rămână în continuare alocați 150 de mii de lei pentru toalete. Iar în ceea ce 
privește cheltuielile de la Clubul Sportiv Municipal, putem observa că din cei 

200, aproximativ 200 de mii de lei, 73 de mii se duc pe întreținere spații verzi, 

spații sportive, deci nu e cheltuială oportunată de înscrierea în competiția de 
fotbal”. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan afirmă că îi pare rău că nu s-a 
ajuns la un consens. „Probabil că în bugetul viitor o să pregătim din nou sumele 
pentru toalete. Mulțumesc! 

Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că una este execuția cu lista de 
investiții și una este execuția pe cheltuieli de funcționare. „Deci sunt liste și 

execuții diferite. Mulțumesc!” 
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson îl roagă pe domnul primar să 

ne spună un termen până la care consideră că va fi funcțională toaleta din fața 

spitalului. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei este de părere că nu trebuie făcut exces 

de zel pentru a stabili niște termene. ”Va  fi montată în acest an, așa cum ne-am 
asumat”. 

Urmare a  supunerii la vot, amendamentul domnului consilier Ionuț 

Corbu, a fost respins întrucât au fost 4 voturi ”pentru” (dnul I. Corbu, dnul Gh. 
O. Mărtici, dnul R. C. Samson și dna T. Baciu) și 12 abțineri. 

Urmare a  supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 
comisiei pentru buget-finanțe, a fost aprobat cu 12 voturi ”pentru” și 4 abțineri 
(dnul I. Corbu, dnul Gh. O. Mărtici, dnul R. C. Samson și dna T. Baciu) 

 
Dnul consilier Radu-Cătălin Curpăn declară că în fața farmaciei „Sfânta 

Maria” este un canal care reprezintă un mare pericol. ”Eu l-am pus pe o rețea de 
socializare, dar nu am primit niciun răspuns.” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că va lua legătura cu Direcția 
tehnică și  de investiții pentru a se interveni pe strada Bogdan Dragoș. 

 
  

 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 


