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Emitent: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
Nr. 88548 din 15.011.2021 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 15.11.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 1306 din 

11.11.2021. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1300. 
 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 
Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 18 consilieri locali. Lipsește 
motivat dnul consilier Bogdan-Costinel Andrieș, dnul consilier George-Dragoș 

Barcă și dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 28.10.2021 care a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 02.11.2021 care a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte Ionuț 
Corbu 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; 

 
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 
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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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
192 din 21.08.2018 – inițiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
150 din 28.06.2019 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui amplasament și asigurarea condițiilor 

în vederea executării obiectivului de investiţii „PROIECT TIP - 
CONSTRUIRE CREȘĂ MARE” situat în municipiul Roman, str. 
Renașterii, județul Neamț – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare a 
populaţiei municipiului Roman cu principalele produse alimentare 
raţionalizate, în caz de mobilizare sau război – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul 
privat în domeniul public al municipiului Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 192 din 21.08.2018 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 
favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul consilier Bogdan Roman dorește să știe dacă există posibilitatea ca 

aceste lucrări să nu se finalizeze în termen. ”Înțelegem că termenul de finalizare 
acceptat este 31.12.2023”. 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că toate proiectele care sunt în 

momentul de față în negocieri de contractare sau contractate cu A.D.R. Nord-Est 
au termen de finalizare 31 decembrie 2023. „Aceasta este o condiție obligatorie 
la încheierea tuturor contractelor.” 
 Dnul consilier Bogdan Roman dorește să știe dacă în situația în care 

lucrările nu sunt finalizate până pe 31.12.2023, valoarea lucrărilor de finalizare 
va fi suportată de beneficiar. 
 Dnul consilier Alin Buzdugan solicită ca adresele primite de la A.D.R. să 

fie atașate la proiecutul de hotărâre. „Fac parte din comisia pentru cultură, deci 
nu am acces la dânsele.” 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează, având în vedere că sunt 

documente eliberate de către alte autorități, nu sunt documente care se atașează 

în mapa de ședințe. „La ele se face referire. Ele sunt la dispoziția comisiilor de 

specialitate. Dumneavoastră puteți să îl solicitați în cadrul comisiilor. Comisiile 

lucrează de obicei cam în același timp.” 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 
voturi „pentru” și 1 abținere (dnul A. Buzdugan). 
  

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 150 din 28.06.2019– 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 17 
voturi „pentru” și 1 abținere (dnul I. Corbu). 
 

 La punctul 3) de pe ordinea de zi – predarea către Ministerul, 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională 

de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui amplasament și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii „PROIECT TIP - 
CONSTRUIRE CREȘĂ MARE” situat în municipiul Roman, str. 
Renașterii, județul Neamț – 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea Programului de 
aprovizionare a populaţiei municipiului Roman cu principalele produse 
alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război – 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 5) de pe ordinea de zi – aprobarea trecerii unui teren din 
domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman – avizul comisiei 
pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil cu mențiunea de a 

se reformula articolul 4, după cum urmează: 
 „ Art. 4. Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar 
va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in 
evidentele de cadastru și publicitate imobiliară, precum și îndeplinirii 
procedurilor prealabile de completare a inventarului bunurilor domeniului 
public al municipiului Roman.”  
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu cu aceiași mențiune.  
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu mențiunea de mai sus a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Ionuț Corbu declară închise 
lucrările şedinţei. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          
      Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 

           Ionuț CORBU                                           Gheorghe CARNARIU 


