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Emitent: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
Nr. 9699 din 10.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 10.02.2022, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 104 din 

07.02.2022. 
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 18 consilieri locali. Lipsește 
motivat dna consilier Teodora Baciu, dnul consilier George-Dragoș Barcă și 
dnul consilier Bogdan Roman. 

 

Dnul consilier Alin Buzdugan declară că la punctul 21) de pe ordinea de 
zi - Proiectul de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare nu a 
votat „pentru” ci s-a abținut, iar în procesul-verbal al ședinței este consemnat că 

proiectul a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
Urmare a supunerii la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 

27.01.2022 cu îndreptarea erorii materiale solicitate de domnul consilier Alin 
Buzdugan a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte Radu-
Cătălin Curpăn 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; 
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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 
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 utilizarea parțială a excedentului bugetului 
local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 – inițiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local consolidat al 
municipiului Roman pe anul 2022 şi a listelor de investiţii finanțate 

din: bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – utilizarea parțială a excedentului 
bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 – avizul comisiei pentru buget-
finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul președinte de ședință Radu-Cătălin Curpăn precizează că sunt două 

amendamente înregistrate la acest proiect de hotărâre, unul din partea grupului 
P.S.D., P.P.U.-S.L. și Pro România și unul din partea grupului USR. 
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune din partea consilierilor 
P.S.D., P.P.U.-S.L. și Pro România următorul amendament: 

➢ „Art. 1. Se modifică și devine astfel : 
❖ Se aprobă utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 

2021 în suma de 24.536 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii 
de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexelor nr. 1, 
nr. 1.1 si 2 din prezenta hotărâre ; 

❖ Celelalte articole rămân în forma inițială din proiect. 
 

➢ ANEXA 1 la proiect respectiv Lista Inițială a Obiectivelor de 
Investiții finanțate din excedent 2022 se modifică astfel: 

❖ Capitolul 74.02. - Canalizarea si Tratarea apelor, se completează cu 
următorul subpunct la capitolul investiții: 
REPARATII CAPITALE Rezervor 5000 mc. si conducte rețea apă 
avariate cu o valoare a investiției inițiale bugetate de 1000 mii lei.” 

 Urmare a supunerii la vot, amendamentul consilierilor P.S.D., P.P.U.-S.L. 
și Pro România a fost respins întrucât au fost 6 voturi „pentru” (dnul G.A. 
Bălan, dna A. A. Broască, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici 
Tomșa și dnul D. V. Moroșanu), 6 abțineri și 6 voturi „împotrivă”. 
 

 Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson propune din partea consilierilor 
U.S.R. următorul amendament: 
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•  eliminarea poziției 2, referitoare la „Scena, sistem sonorizare exterior” și 

modificarea capitolului 74.02.06 – Canalizarea și tratarea apelor reziduale și a 

poziției 65 din Anexa 1, LISTA INIȚIALĂ A OBIECTIVELOR DE 

INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGETUL DE DEZVOLTARE 2022  

BUGET LOCAL, după cum urmează: 
Forma inițială: 

 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor 
reziduale 

 945 

65 Sectorizare retea distributie apa - 71.01.01 74.02.13 120 
Forma propusă: 

 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor 
reziduale 

 1295 

65 
Camine și debitmetrie sectorizare rețea de 

apă (14 sectoare) -71.01.01 
74.02.13 470 

  

 Urmare a supunerii la vot, amendamentul consilierilor U.S.R. a fost 
aprobat cu 12 voturi „pentru” și 6 abțineri (dnul G.A. Bălan, dna A. A. Broască, 
dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa și dnul D. V. 

Moroșanu). 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 
consilierilor U.S.R. a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 6 abțineri (dnul G.A. 
Bălan, dna A. A. Broască, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici 
Tomșa și dnul D. V. Moroșanu). 
  

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – aprobarea bugetului local 
consolidat al municipiului Roman pe anul 2022 şi a listelor de investiţii 

finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii – avizul comisiei pentru 
buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei prezintă viziunea pentru bugetul anului 
2022.  
 Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune din partea consilierilor 
P.S.D., P.P.U.-S.L. și Pro România următorul amendament: 

❖ Anexa nr. 1, Anexa nr. 1.1 și Anexa nr. 1.1.1. se modifică după cum 

urmează: 
  - „Titlul TOTAL CHELTUIELI, Capitolul 54.02 Alte servicii publice 

generale, subcapitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
autorităților locale se diminuează cu suma de 1000 mii lei, astfel va rămâne ca 
total sume funcționare pe subcapitol de 100 mii lei. 

  - PARTEA IV Servicii de Dezvolatre Publică, Capitolul 74.02.06 
Canalizarea și tratarea Apelor Reziduale se suplimentează (inclusiv lista de 
investții inițială) cu suma de 1000 mii lei, astfel suma finală bugetată va fi de 
1945 mii lei . 

 - Anexa 1.1.1. se completează cu prevederile din hotărârea nr. 1 din 
10.02.2022. 
  - Celelate prevederi ale proiectului de hotărâre rămân neschimbate.”  
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  Urmare a supunerii la vot, amendamentul consilierilor P.S.D., P.P.U.-S.L. 
și Pro România a fost respins întrucât au fost 6 voturi „pentru” (dnul G.A. 
Bălan, dna A. A. Broască, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici 
Tomșa și dnul D. V. Moroșanu), 2 abțineri (dnul A. Buzdugan și dnul Ghe. O. 
Mărtici) și 10 voturi „împotrivă”. 
   
 Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson propune din partea consilierilor 
U.S.R. următorul amendament: 

 - „Se propune eliminarea poziției 3, referitoare la „Scena, sistem 

sonorizare exterior”, și modificarea capitolului 74.02.06 – Canalizarea și tratarea 

apelor reziduale și a poziției 67 din Anexa 1.1.1, LISTA INIȚIALĂ A 

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGETUL DE 

DEZVOLTARE 2022 – BUGET LOCAL, după cum urmează: 
Forma inițială: 

 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor 
reziduale  945 

67 Sectorizare retea distributie apa - 71.01.01 74.02.13 120 
Forma propusă: 

 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor 
reziduale  1295 

67 
Camine și debitmetrie sectorizare rețea de 

apă (14 sectoare) -71.01.01 
74.02.13 470 

 Se vor corela sumele totale impactate de modificarea propusă, în 
capitolele referitoare la Cheltuieli sau Totaluri, în anexele proiectului de 
hotărâre.” 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară că grupul P.S.D. a propus 
investirea în sectorul de apă și canal din Roman a unui milion de lei. „Cred că 

suntem toți de acord că la momentul acesta prioritatea zero a orașului este 

alimentarea cu apă. Grupul U.S.R. a propus o sumă mai mică. Nici milionul pe 
care l-am propus noi, dat fiind faptul că problemele sunt vechi și rețeaua este 
veche, nu rezolva întru totul sau într-o măsură mai mare problema. De aceea îi 
propun domnului primar să convoace Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
ca împreună să putem decreta problema aceasta a apei, o problemă de siguranță 

a orașului. Mai departe putem înainta această problemă către Comitetul Județean 

de Situații de Urgență și să cerem sprijin de la Guvern. Așa cum guvernul 

nostru, al României, a putut să aloce bani la Timișoara, prin primar USR pentru 
ca să dea niște bani, că nu mai aveau bani să achite încălzirea, poate aloca niște 

bani Romanului să rezolve o problemă de 20 de ani pentru că toți trăim în 

aceeași țară și ar trebui să fie o măsură egală și pentru un oraș și pentru altul. 

Mulțumesc!” 
Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că atunci când a început 

mandatul, prioritatea furnizării apei în condiții cât mai bune în Roman a stat pe 
ordinea de zi a dumnealui. „Am avut cu compania Apa Serv tot anul 2021 
discuții. Am stabilit priorități și un mod de lucru cu ei. În perioadele anterioare 
se pare că a fost doar prioritatea de încasare și mai puțin investițiile. În ultima 
ședință pe care am avut-o tocmai pentru pregătirea planului investițional pe anul 
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2022, am  agreat împreună cu Apa Serv niște obiective foarte clare și vreau să 

spun că prima dată compania a înțeles că trebuie să investească serios în rețeaua 

de apă și canal în municipiului Roman. Iată că au trimis către primărie lista de 

investiții asumată în valoare de 1.550.000 de lei. Totodată, noi în discuțiile pe 

care le-am asumat, am investit și am alocat pe lista de investiții suma de 945.000 
de lei, iar ulterior ne-am asumat reparația rezervorului pentru 5000 de metri cubi 

de la gară. Din anul 2012 până în anul 2021, conform datelor oficiale compania 
a investit în municipiul Roman 8.047.000 lei, ceea ce este o sumă mai mică 
decât am preconizat pentru anul 2022. De aceea voiam să înțelegeți foarte clar 
că această problemă este o problemă serioasă pe care o abordez cu seriozitate. 
Avem în Roman chiar reprezentanți în Consiliul de Administrație care încasează 

indemnizații, dar nu i-am văzut în vreo strategie pentru municipiul Roman. Așa 

că e ușor să votăm niște sume într-un buget, doar de dragul de a le vota. Eu 
vreau să vă spun că propunerea pe care ați făcut-o era o propunere care ce făcea? 
Anula în integralitate posibilitatea demarării procedurilor de bugetare 

participativă. De aceea eu vă asigur că voi face tot ce stă în atribuțiile legale ale 

primăriei și ale primarului pentru a realiza investițiile propuse sau în relație 

constructivă cu Apa Serv, așa cum prevăd relațiile contractuale. Totodată, în 
discuțiile pe care le-am avut cu compartimentele din primăria municipiului 

Roman am considerat că este de importanță strategică și achiziționarea 

terenurilor unde avem puțurile de captare. Sper ca în proiectul viitor să putem 
asigura și resursa financiară pentru a pune în siguranță această rezervă strategică 

și mă refer aici la puțurile de captare. Circa 10 % din puțurile noastre sunt pe 
terenuri proprietatea comunei Cordun.” 
 Urmare a supunerii la vot, amendamentul consilierilor U.S.R. a fost 
aprobat cu 12 voturi „pentru” și 6 abțineri (dnul G.A. Bălan, dna A. A. Broască, 
dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa și dnul D. V. 

Moroșanu). 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 
consilierilor U.S.R. a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 6 abțineri (dnul G.A. 
Bălan, dna A. A. Broască, dnul I. L. Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici 
Tomșa și dnul D. V. Moroșanu). 
 
  

 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Radu-Cătălin Curpăn declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

      Consilier,                Secretarul general al municipiului Roman 
     Radu-Cătălin CURPĂN                                   Gheorghe CARNARIU 


