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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 08.12.2021, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată de îndată, prin dispoziţia Primarului nr. 1404 din 

07.12.2021. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, 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 19 consilieri locali. Lipsește 
motivat dnul consilier George-Dragoș Barcă și dnul consilier Dragoș-Viorel 
Moroșanu. 

 
Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte Ionuț 

Corbu cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru adoptarea 
hotărârilor. Astfel, pentru:  

- punctul 1 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 2 – majoritate calificată – 15 voturi; 
 

Dnul secretar 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. 
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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 și a listei de investiții – proiecte FEN pe anul 2021 – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 
2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei municipale 

Roman de fond funciar a unor terenuri – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local consolidat și a listei de investiții – proiecte FEN pe anul 2021 – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următorul amendament: 

- în anexa nr. 1 la Cap. 51.02.01.03 – Autoritati executive: 
‣ la Art. 10.01.01 – Salarii de baza (Trim 4 și Total an) este „-54” în loc 

de „–44”,  
‣ la Art. 10.01.17 – Indemnizatie de hrana este „+30” în loc de „+28”, 

 ‣ după Art. 20.01.02 se introduce Art. 59.40 – Contribuție aferentă 

persoanelor cu handicap neincadrate, unde la  Trim 4 și Total an  este „+8”. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot amendamentul comisiei pentru buget-finanțe a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – punerea la dispoziția Comisiei 
municipale Roman de fond funciar a unor terenuri – 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 cu 15 voturi 

„pentru” și 3 abțineri (dna T. Baciu, dnul B. Roman și dnul I. Corbu). 
Dnul consilier Adrian-Alin Tănase nu a perticipat la vot. 

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

      Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
            Ionuț CORBU                                             Gheorghe CARNARIU 


