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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 15.10.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 1204 din 

14.10.2021. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1200. 
 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 
Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 16 consilieri locali. Lipsește 
motivat dna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș, dnul consilier Radu-Cătălin 

Curpăn, dna consilier Ioana Roxana Iorga, dnul consilier Bogdan Roman și dnul 

consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 30.10.2021 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 
hotărârii. 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, a 
listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al 

bugetului local și a listei de studii și proiecte pe anul 2021 – inițiator 
Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman; 
 

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

bugetului local și a listei de studii și proiecte pe anul 2021  – avizul comisiei 
pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că urgența acestei ședințe a 
fost proiectul cu actualizare a listei de studii și proiecte cu studiul pentru 
pregătirea planului național de investiții „Anghel Saligny”. „Întrucât au fost 
finalizate etapele premergătoare, până la începutul lunii noiembrie trebuie să 

depunem documentația pentru proiectele eligibile pe acest program. Și aici e 
vorba de infrastructura de străzi și infrastructura de apă și canal. Tocmai de 
aceea vrem să pregătim acest proiect, care înseamnă reabilitarea străzii care 

pornește din strada Nicolae Bălcescu de la sensul giratoriu Profi, continuă  pe 
strada Teiului, mergem pe strada Transilvaniei și ne vom opri până la strada 

Fabricii care așa cum știți e prinsă în proiectul de reabilitare a acelei zone. Acea 
infrastructură va deveni practicabilă și va degreva traficul greu din acea zonă și 

totodată va fi o stradă modernizată. Iar faptul că avem și proiectul făcut și 

aprobat de Consiliul Local tot de pe strada Teiului de apă și canalizare, acesta 
vine să completeze această rețea de infrastructură stradală, pentru a fi eligibilă în 

acest proiect „Anghel Saligny”. Bineînțeles că pe lângă această urgență, am mai 
primit un act adițional de la Ministerul Dezvoltării pentru locuințele din Fabricii. 
Au fost suplimentate în urma demersurilor făcute. Faptul că stadiul lucrărilor 

este unul foarte bun, acesta fiind apreciat de Ministerul Dezvoltării, care ne-a 
alocat o sumă suplimentară. De aceea am venit și am actualizat acea valoare 
finanțată pe proiectul de locuințe sociale și bineînțeles pentru obiectivul în 

derulare de la Smirodava. Vă mulțumesc totodată pentru disponibilitatea 
dumneavoastră ! 
 Dnul Alin Buzdugan  declară că acestea sunt niște proiecte foarte 

interesante. „Rugămintea mea e să învățăm din greșelile trecutului și să stabilim 

niște limite clare de responsabilitate în cazul proiectantului și niște limite de 

asumare în cazul în care proiectantul aruncă pe constructor o anumită vină, iar 
constructorul aruncă pe proiectant, cum a fost la cealaltă arteră. Din punctul meu 
de vedere, ca și consilier, nu pot să influențez foarte mult chestia asta, dar 

domnul primar și aparatul de specialitate al primarului poate redacta în acest 
sens niște direcții care să fie aplicate . Mulțumesc mult! 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că a discutat aceste aspecte. „Ca 
fiecare în etapa de intervenție, că e SF, DALI, PTH sau alt studiu să aibă aria lui 
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de responsabilitate și de răspundere pentru ceea ce face și transmite mai departe. 
Tocmai de aceea, vedeți și ghidul pentru acest PNI. E obligatoriu să ai atât 

infrastructură stradală, dar nu îți dă avizul dacă nu ai și infrastructura de apă și 

canal. Iar noi tocmai ce am aprobat prin studiul pe strada Teiului și am și făcut. 
Am venit tocmai să completăm  acest lucru și  proiectantul din zona de la strada 
Teiului, care a făcut proiectul de apă și canal,  acum se va suprapune și vor face 
un proiect care să fie eligibil și finanțabil pe PNI  cu infrastructura stradală.” 

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 


