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Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 
Nr. 92059 din 25.11.2021 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 25.11.2021, la şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Roman;  

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1346/19.11.2021. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1500. 
 

Dnul preşedinte Ionuț Corbu declară deschisă şedinţa ordinară a 
Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 
Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 20 consilieri locali. Lipsește 
motivat dnul consilier Alin Buzdugan. La punctele 30, 31, 32 și 23 au fost 19 
consilieri lipsind și dnul consilier George-Dragoș Barcă. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 15.11.2021 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  
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- punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 11 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 12 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 14 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 15 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 16 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 17 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 18 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 19 – majoritate absolută – 11 voturi  
- punctul 20 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 21 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 22 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 23 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 24 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 25 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 26 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 27 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 28 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 29 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 30 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 31 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 32 – majoritate calificată – 15 voturi; 
 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 
prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv. 
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, cu următoarele modificări: 
 

- la punctul 24) - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 279/19.12.2018 privind darea în 
administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor 
Umane din Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato în 

calitate de operator anexa nr. 4 a fost modificată având o nouă formă; 
- la punctul 29) - 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 
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2021 anexele nr. 1 și 3, precum și referatul de aprobare și raportul de 
specialitate au fost modificate având o nouă formă; 

- se introduce pe ordinea de zi punctul 34) – Raportul de audit financiar 
nr. 79813 din 22.10.2021 și decizia nr. 28/16.11.2021 emise de Camera 
de Conturi Neamț, în urma misiunii de audit financiar asupra 
contului de execuție bugetară pentru anul 2021; 

- se retrage de pe ordinea de zi punctul 26) Proiect de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2015 privind 
înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, Baze Sportive 
și de Agrement” și reglementarea activității acestui serviciu; 

 

aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Islazului lot 7-9) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Islazului 101 I _101 B) – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Islazului 101 C) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Artera Vest 4) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Artera Vest 4C) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Artera Vest 4A) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Artera Vest 24) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Artera Vest 36) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Artera Vest 5) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Mihai Viteazu 11) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Mihail Jora) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 



Page 4 of 14 

12. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire terenuri în 
concesiune prin licitație publică (Colectorului 6) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire teren în 
chirie prin licitație publică (D. Gherea 39) – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire teren în 
chirie prin licitație publică (Ion Nanu 15) – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație atribuire teren în 
chirie prin licitație publică (Smirodava 9) – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 

unui teren (Artera Vest 28) – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 

unui teren (Artera Vest 30) – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

18. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în 
favoarea  S.C.DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri proprietate 
privată a Municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 
''Construire locuințe colective P+2, spații comerciale și birouri la parter 

și racorduri la utilități'' – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 
“Desființare construcții existente C1 – locuință și C2 – anexă, construire 
6 locuințe P+1E și împrejmuire”  – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Roman, în 

vederea amplasării de panouri publicitare – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman; 

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului terenurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor 
sociale din fondul locativ al municipiului Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 279/19.12.2018 privind darea în administrare a 
Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din 
Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato în calitate de 

operator – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 
bugetul local – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman; 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
85/2015 privind înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, 
Baze Sportive și de Agrement” și reglementarea activității acestui 

serviciu – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman - 
retras; 

27. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale – inițiatori dnii 
Bălan George-Alexandru, Broască Alexandra-Andreea, Ciocoiu Ionuț-Liviu, 
Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa Iulia, Moroșanu Dragoș-Viorel și 

Barcă George-Dragoș – consilieri locali; 
28. Proiect de hotărâre privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari 

propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat de 
UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

29. 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 – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 210 din 
30.09.2021 privind încetarea dreptului de administrare al Direcției 

Administrare Piețe asupra Bazarului municipal Roman și preluarea în 
administrarea Consiliului Local Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman; 

31. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru salubrizare stradală 

în municipiul Roman – iniţiator dnul George-Alexandru Bălan – consilier 
local; 

32. Proiect de hotărâre privind rectificarea unui contract de vânzare-
cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

33. Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau viceprimarului; 
34. Raportul de audit financiar nr. 79813 din 22.10.2021 și decizia nr. 

28/16.11.2021 emise de Camera de Conturi Neamț, în urma misiunii de 
audit financiar asupra contului de execuție bugetară pentru anul 2021; 

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 

terenuri în concesiune prin licitație publică (Islazului lot 7-9) – avizul 
comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul consilier Bogdan Roman afirmă că sustenabilitatea afacerii de 

dezvoltare pe terenurile noastre, ale tuturor, este importantă în special pentru cei 

mai puțin norocoși, care nu beneficiază de terenurile comunității. ”Comunitatea 
trebuie să aibă două avantaje din concesiuni, care nu se regăsesc în proiecte și 
anume bani la buget, nu avem nicăieri un raport de progres pe măcar 5 ani de la 
semnarea procesului-verbal de încheiere a investițiilor. Apoi, în acest proiect, 
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precum și la celelalte care urmează avem o condiție ușor discriminatorie și 
anume construire spații depozitare. Deci antreprenorii care intenționează să 

investească în prestări servicii sau în producție nu au posibilitatea să liciteze 

doar acest proiect, să înțelegem. La următoarele proiecte avem servicii și nu 
avem depozitare sau producție sau se repetă situația anterioară la acest proiect.” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că domnul consilier Bogdan 
Roman face parte din cadrul comisiei de urbanism și administrarea teritoriului, 
comisie care avizează aceste proiecte . 

Dnul consilier Bogdan Roman declară că la această comisie de urbanism 
care s-a întrunit acum trei zile, nu a putut fi prezent. ”Am fost plecat din țară 

până ieri dimineață și de aceea am solicitat să ne întrunim ieri sau astăzi. Nu s-a 
putut, prin urmare vin cu un amendament.” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei  afirmă că nu a știut acest aspect.   
Dra arhitect șef Andreea-Cătălina Dănilă menționează că aceste terenuri 

au fost puse în hotărâre de consiliu local pentru dare în concesiune cu aceste 
destinații. ”Acum se pune doar documentația de atribuire a terenurilor 
respective, ,a terenurilor pe care le-ați votat.” 

Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson afirmă că și în preambulul 
hotărârii scrie: ... luând în considerare H.C.L. numărul 202/30.09.2021. „Deci 
concesionarea terenului pentru destinația respectivă a fost aprobată de consiliul 
local în septembrie 2021. Noi prin hotărârea pe care o discutăm azi nu facem 
decât să creem pârghiile necesare pentru a pune în executare hotărârea de 

concesionare a terenurilor. Practic noi azi aprobăm doar documentația de 

atribuire pentru punerea în executare a hotărârii de concesionare adoptată de 
consiliul local în septembrie.” 

Dnul consilier Bogdan Roman îl întreabă pe domnul viceprimar Radu-
Constantin Samson dacă consideră normal acest lucru. 

Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson declară și dumnealui că 

domnul consilier Bogdan Roman este membru al comisiei de urbanism. ”La 
ședința din septembrie cu siguranță ați fost. Nu avem la îndemână procesul-
verbal al ședinței de consiliu local din septembrie pentru a ști dacă ați avut 

atunci un amendament sau nu în sensul schimbării destinației. În momentul de 
față, dacă am vrea să schimbăm, ar trebui să revenim asupra hotărârii din 
septembrie pentru a schimba destinația pentru care a fost aprobată concesiunea.” 

Dnul consilier Bogdan Roman afirmă că în comisia de urbanism a avut 
amendament pentru un astfel de proiect. 

Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson declară că ține minte discuțiile. 
„Am și susținut amendamentul respectiv. Știm cu toții că amendamentele pe 
fondul hotărârilor se transmit la secretarul general al municipiului până în ziua 
ședinței. Dacă dumneavoastră ați fi formulat un amendament ieri la toate, câte 
un amendament la fiecare proiect de hotărâre, cu siguranță azi, ca președinte al 
comisiei de urbanism, aș fi convocat așa cum v-am și spus într-un mesaj, o 
ședință a comisiei de urbanism pentru a aviza favorabil sau nefavorabil 
amendamentele propuse de dumneavoastră. Doar că n-a fost cazul.” 

Dnul consilier Bogdan Roman afirmă că nu a crezut că e cazul atât timp 

cât a trecut un amendament în sensul acesta, acum câteva luni.  
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Islazului 101 I _101 B) – 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 18 voturi 

”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Islazului 101 C) – 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 18 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
  

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Artera Vest 4) – 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 18 

voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Artera Vest 4C) – 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 18 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Artera Vest 4A) – 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 18 voturi 

”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Artera Vest 24) – 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 18 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Artera Vest 36) – avizul comisiei 
pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
  

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Artera Vest 5) – 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 18 voturi 

”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 10) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Mihai Viteazu 111) – 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 18 voturi 

”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Mihail Jora) – 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 18 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
  

La punctul 12) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
terenuri în concesiune prin licitație publică (Colectorului 6) – 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 18 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
  

La punctul 13) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
teren în chirie prin licitație publică (D. Gherea 39) – 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 18 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 

 

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
teren în chirie prin licitație publică (Ion Nanu 15) – avizul comisiei pentru 
urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil cu următorul amendament:  

- în anexă, la <Titlul cererii de înscriere> se va înlocui „108 m.p., str. D. 
Gherea, 39” cu „545 m.p. str. Ion Nanu, nr. 15”. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost aprobat cu 18 voturi 
”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
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La punctul 15) de pe ordinea de zi – aprobare documentație atribuire 
teren în chirie prin licitație publică (Smirodava 9) – 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 18 voturi 

”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării prin 

licitație publică a unui teren (Artera Vest 28) – 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 18 voturi 

”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 17) de pe ordinea de zi – aprobarea concesionării prin 
licitație publică a unui teren (Artera Vest 30) – 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 19 voturi 

”pentru” și 1 abținere (dnul consilier B. Roman). 
  

La punctul 18) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 

servitute în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri 
proprietate privată a Municipiului Roman – 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 19) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu – ''Construire locuințe colective P+2, spații comerciale și birouri la 

parter și racorduri la utilități'' – 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 20) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu – “Desființare construcții existente C1 – locuință și C2 – anexă, 
construire 6 locuințe P+1E și împrejmuire” – 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 21)  de pe ordinea de zi – aprobarea închirierii prin licitație 

publică a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului 

Roman, în vederea amplasării de panouri publicitare – avizul comisiei 
pentru urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil. 
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi 

”pentru”. 
Dnul consilier Adrian-Alin Tănase nu a participat la vot. 
 

La punctul 22) de pe ordinea de zi – actualizarea inventarului 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – 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 19 voturi 

”pentru”. 
Dnul consilier Adrian-Alin Tănase nu a participat la vot. 
 

La punctul 23) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului 
privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor 
sociale din fondul locativ al municipiului Roman – avizul comisiei pentru 
administrație publică locală sport și turism a fost favorabil cu următoarele 
amendamente: 

– în hotărâre se introduce art. 2.1 care va avea următorul cuprins: 
„2.1. Prin excepție de la art. 20 al Regulamentului privind repartizarea, 

închirierea, exploatarea şi administrarea locuințelor sociale din fondul locativ al 
municipiului Roman, perioada de reevaluare pentru anul 2021 va fi de 5 zile.” 

– în anexa nr. 1, la art. 20.1 perioada de afișare să fie 15 zile în loc de 5 
zile. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
Dnul consilier Adrian-Alin Tănase propune ca reprezentant al Consiliului 

Local Roman în comisia de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor 

sociale din fondul locativ al municipiului Roman din partea P.N.L. pe doamna 
consilier Ioana Roxana Iorga. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune ca reprezentant al 
Consiliului Local Roman în comisia de analiză a solicitărilor și repartizare a 

locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman din partea P.S.D. 
pe doamna consilier Iulia Havrici Tomșa. 

Urmare a supunerii la vot, amendamentul comisiei pentru administrație 

publică locală sport și turism a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri 
(dnul D. V. Moroșanu, dra A. A Broască, dnul R. C. Curpăn și dnul  G. A. 
Bălan). 

Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Roman în comisia 
de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al 
municipiului Roman se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 139, 
alin. 6 -10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Urmare a numărării buletinelor de vot de către Comisia de numărare a 

voturilor s-a constatat că reprezentanții Consiliului Local Roman în comisia de 
analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al 
municipiului Roman sunt următorii consilieri: 

- Ioana Roxana Iorga – 15 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”; 
- Iulia Havrici Tomșa – 15  voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”. 
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Urmare a numărării buletinelor de vot de către Comisia de numărare a 

voturilor s-a constatat că proiectul de hotărâre cu amendamentele comisiei 
pentru administrație publică locală sport și turism a fost aprobat cu 17 voturi 
”pentru” și 2 abțineri. 

  

La punctul 24) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 279/19.12.2018 privind darea în 
administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane 
din Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato în calitate de 

operator – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dna consilier Teodora Baciu dorește, în calitate de consilier local, ca până 

la ședința următoare de consiliu local, să primească o informare pe e-mail, cu 
privire la activitatea administrării cimitirelor din municipiul Roman. „De 
exemplu, dacă în anul 2021 au fost petiții, plângeri, care a fost obiectul acestora, 

care au fost măsurile care s-au luat pentru ca lucrurile să se remedieze, pentru că 

în momentul în care romașcanii aud că se majorează din nou taxele pentru astfel 
de activități, așteaptă în contra partidă și pe bună dreptate și o calitate mai bună 

a activității desfășurate și atunci poate că ar fi utilă și o astfel de analiză. Dacă 

nu a fost făcută, poate că ar fi utilă până la ședința următoare, la ședința 

ordinară.” 
Dnul primar Leonard Achiriloaei solicită directorului Direcției Municipal 

Locato, ca un raport de activitate în acest sens să fie transmis în format 
electronic până la următoarea ședință de consiliu local.  

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 25) de pe ordinea de zi – aprobarea efectuării unor 
cheltuieli din bugetul local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 
favorabil cu următorul amendament:  

- la art. 2 suma maximă alocată să fie „62.710 lei” în loc de „50.000 lei”. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
Dna consilier Teodora Baciu afirmă că la punctul 1 al acestui proiect de 

hotărâre este descrisă modalitatea prin care vor fi premiați copiii care au obținut  
rezultate și pe care îi felicităm din tot sufletul. ”Amendamentul propus este 
următorul: de la 300 de lei suma să fie 500  lei, de la 600 de lei suma să fie 900 
lei, de la 800 de lei să fie 1200 lei, iar de la 1000 de lei să fie 1500 de lei. Astfel 
suma brută maximă ar fi de 6490 de lei, în loc de 4100, cât este în prezent. 
Acesta este amendamentul”. 

Dnul președinte de ședință Ionuț Corbu precizează că acest amendament 
este un amendament de fond. „Acesta ar fi trebuit transmis în scris la secretarul 
general al municipiului. Nu voi putea supune la vot amendamentul 
dumneavoastră. ” 

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 cu amendamentul 

comisiei pentru buget-finanțe a fost aprobat cu 18 voturi ”pentru” și 2 abțineri 

(dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
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Dnul primar Leonard Achiriloaei îi felicită pe sportivii premiați și le 
mulțumește pentru implicare. ”Știu că aici este o tradiție a acestui sport și mereu 

la toate campionatele obținem rezultate deosebite. În continuare vom încerca să 

fim alături de această mișcare sportivă felicitându-vă și apreciindu-vă de fiecare 

data”. 
 

Punctul 26) de pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 85/2015 privind înființarea Serviciului Public de interes local 
„Ștrand, Baze Sportive și de Agrement” și reglementarea activității acestui 

serviciu – a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator. 
 

La punctul 27) de pe ordinea de zi – acordarea unor facilități fiscale – 
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 în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 28) de pe ordinea de zi – reactualizarea listei proiectelor de 
lucrari propuse a fi finantate din împrumutul rambursabil intern 
contractat de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii – 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 18 voturi 

”pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul consilier B. Roman). 
 

La punctul 29) 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 – inclusiv forma nouă a anexelor 1 și 3 
– avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu următoarele 
amendamente:  

- forma nouă a anexei nr. 1; 
- forma nouă a anexei nr. 3; 
- în anexa nr. 3 – Lista de investiții buget local se va include suma de 

50.000 lei în vederea achiziționării unui autoturism pentru Direcția de Asistență 

Socială. Suma se va lua din anexa nr. 1, secțiunea de funcționare, cap 07.02.03 

Taxa judiciară de timbru. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
Dnul primar Leonard Achiriloaei face o precizare în legătură cu ultimul 

amendament. „În momentul de față, este în analiză la Direcția administrativă 
posibilitatea achiziționării a zece autoturisme electrice prin programul RABLA 
PLUS. În ședința următoare vom veni cu toate detaliile, cu propunerile pentru a 
introduce pe lista de investiții atât pentru Direcția de asistență socială cât și 

pentru alte, în special pentru Direcția poliția locală,  unde vrem să  achiziționăm 
cel puțin 5 astfel de autoturisme. În momentul de față așteptăm ultimele 
confirmări pentru noile valori. De aceea, propunerea mea este ca acest 
amendament să rămână pentru data viitoare, iar toate acestea vor intra pe lista de 
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investiții într-o ședință ulterioară, în funcție de cum apar detaliile prin program 
și noile prețuri la autoturisme electrice.” 

Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson declară că în momentul de față, 
Direcția de asistență socială își desfășoară activitatea cu două mijloace de 
transport. „O dubă cu opt locuri și un camion frigorific. Se întâmplă foarte des 

ca asistenții sociali ai direcției sau îngrijitorii de la serviciul pentru îngrijiri la 
domiciliu să meargă pe teren la activitățile pe care au cu camion frigorific. 
Problema asta e cunoscută la nivel de primărie încă din aprilie. Există de la 
Direcția de asistență socială o adresă din iulie, o adresă din august și o nouă 

adresă din luna noiembrie prin care se solicită achiziționarea unui autoturism. 
Apreciez inițiativa domnului primar și a celorlalți care au participat la decizie și 
deschiderea către autoturisme electrice, dar știm că la momentul de față și știu că 

din câte am văzut, se ia în calcul achiziționarea a zece autoturisme Dacia Spring. 
Dacia Spring este un autoturism care are un portbagaj puțin spre deloc. Colegii 
de la serviciul de îngrijiri la domiciliu au de transportat uneori la deplasarea la 
domiciliul beneficiarului, aspirator și alte elemente de recuzită, care sunt 
necesare pentru desfășurarea activității, elemente care nu ar încăpea în 
portbagajul unei Dacii Spring. În altă ordine de idei, mașina ar putea fi folosită, 
e utilă în continuare și o mașină electrică pentru celelalte scopuri sociale pe 
săptămână. S-ar putea deplasa asistenții sociali care își fac anchetele, iar 

autoturismul pentru care vă propun azi să aprobăm bugetarea, ar rămâne la 

serviciul de îngrijiri la domiciliu ca să își poată transporta și recuzita, care e mai 
voluminoasă și nu ar încăpea în autoturismul electric. Deci rugămintea mea este 
să aprobați amendamentul pe care l-am propus în comisiei de buget finanțe”.  

Urmare a supunerii la vot, forma nouă a anexei nr. 1 (amendamentul 1)  a 
fost aprobat cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul 
consilier B. Roman). 

Urmare a supunerii la vot, forma nouă a anexei nr. 3 (amendamentul 2)  a 
fost aprobat cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri (dna consilier T. Baciu și dnul 
consilier B. Roman). 

Urmare a supunerii la vot, amendamentul 3 (achiziționarea unui 

autoturism pentru D.A.S.) a fost respins întrucât au fost 7 voturi „pentru” (dna 
consilier T. Baciu, dnul consilier B. Roman, dnul consilier I. Corbu, dnul 
consilier R. C. Samson, dnul consilier Ghe. O. Mărtici, dnul consilier G. D. 
Barcă și dna consilier I. Havrici Tomșa) și 13 abțineri. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi 
„pentru” și 5 abțineri (dna consilier T. Baciu, dnul consilier B. Roman, dnul 
consilier Ghe. O. Mărtici, dnul consilier I. Corbu și dnul consilier R. C. 
Samson). 

 

La punctul 30) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 
nr. 210 din 30.09.2021 privind încetarea dreptului de administrare al 
Direcției Administrare Piețe asupra Bazarului municipal Roman și 

preluarea în administrarea Consiliului Local Roman – avizul comisiei pentru 
urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi 
”pentru” și 1 abținere (dnul consilier B. Roman). 

 

La punctul 31) de pe ordinea de zi – ajustarea tarifelor pentru 
salubrizare stradală în municipiul Roman – 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 16 voturi 

”pentru” și 2 abținere (dnul consilier B. Roman și dna consilier T. Baciu). 
Dna consilier Iulia Havrici Tomșa nu a participat la vot. 
 

La punctul 32) de pe ordinea de zi – rectificarea unui contract de 
vânzare-cumpărare – 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. 
 

Punctul 33) de pe ordinea de zi – Întrebări și interpelări adresate 
primarului și/sau viceprimarului. 

 

 Punctul 34) de pe ordinea de zi – Raportul de audit financiar nr. 79813 
din 22.10.2021 și decizia nr. 28/16.11.2021 emise de Camera de Conturi 
Neamț, în urma misiunii de audit financiar asupra contului de execuție 

bugetară pentru anul 2021. 
 
Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Ionuț Corbu declară închise 

lucrările şedinţei. 
  
  
PREŞEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ                                        

    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 
          Ionuț CORBU                                              Gheorghe CARNARIU  


