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Nr. 15524 din 02.03.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 02.03.2022, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 197 din 

28.02.2022. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Nicolae 

Manolescu Strunga”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1400. 
 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 
Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 17 consilieri locali. Lipsește 
motivat dna consilier Alexandra-Andreea Broască (și-a înaintat demisia), dnul 
consilier Alin Buzdugan, dnul viceprimar Radu-Constantin Samson și dnul 
consilier Bogdan Roman. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte Ștefan-
Ionuț Gârbea cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru adoptarea 
fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

❖ punctul 1 – majoritate simplă; 
❖ punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi; 

 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor 
Consiliului local prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
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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, cu următoarele modificări: 
- dnul primar Leonard Achiriloaei declară că retrage, în calitate de 

inițiator, punctul 5) de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cesionării unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local; 

aceasta fiind aprobată în unanimitate  de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui 

mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

2. 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; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe 
anul 2022 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale 
pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru anul 
2022 – inițiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării unor contracte de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman - retras de către 
inițiator; 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – constatarea încetării de drept a 

unui mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local – 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 2) 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. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi 
„pentru” și 5 „abțineri” (dnul G. A. Bălan, dna I. Havrici Tomșa, dnul I. L. 
Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn și dnul D. V. Moroșanu). 
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La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2022 – 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 12 voturi 
„pentru” și 5 „abțineri” (dnul G. A. Bălan, dna I. Havrici Tomșa, dnul I. L. 
Ciocoiu, dnul R. C. Curpăn și dnul D. V. Moroșanu). 

 
 La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea cuantumului chiriilor 
nominale pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru 
anul 2022 – 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. 
 
 Punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea cesionării unor contracte de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local retras de către 
inițiator. 
 
 La punctul 6) de pe ordinea de zi – alocarea unei sume din bugetul 
local – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățămât și tineret a fost 
favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Ștefan-Ionuț Gârbea declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

    Consilier,                 Secretarul general al municipiului Roman 
    Ștefan-Ionuț GÂRBEA                                      Gheorghe CARNARIU 


