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Emitent: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
Nr. 21016 din 22.03.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 22.03.2022, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 290 din 

18.03.2022. 
Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, 

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 17 consilieri locali. Lipsește 
motivat dnul consilier George-Dragoș Barcă, dna consilier Ioana Roxana Iorga 
și dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu. 

 

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 absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 4 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 5 – majoritate calificată – 14 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 alocarea unei sume din bugetul 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 modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor 
locale în domeniul serviciilor de transport public local, modificată și 

completată – inițiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman; 

5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din 
cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 24.02.2022 – inițiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – alocarea unei sume din bugetul 
local – 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 în 
unanimitate de voturi. 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că acesta este un sprijin pe care 
vrem să îl acordăm orașului înfrățit cu municipiul Roman, Kamianets-Podilsky 
din Ucraina. „În urma corespondenței pe care am avut-o cu administrația publică 

din acel oraș am aflat faptul că sunt într-o situație de criză, cu foarte mulți 

refugiați. Au nevoie de tot felul de lucruri pentru supraviețuire. Vorbim de 
hrană, de obiecte de igienă, de electrocasnice, de materiale de protecție. Pe lângă 

faptul că am făcut o campanie la nivelul municipiului Roman pentru a primi cât 

mai multe ajutoare din partea societății civile, din partea oamenilor de afaceri, 

am făcut demersuri și către orașe cu care suntem înfrățiți din alte zone ale 

Europei pentru a fi solidari cu tragedia care se întâmplă în Ucraina. De aceea 
încercăm să facem acest gest, un lucru umanitar și să putem să îi sprijinim. Nu 

neapărat suma va putea acoperi necesarul care îl au ei, dar am considerat că e o 

sumă pe care putem să o alocăm și să nu afecteze substanțial activitatea 
administrației publice locale. Sigur, acolo e o chestie de viață și de moarte. Au 
18.000 de refugiați. Cred eu că și în perioada următoare, chiar dacă reușim să 

trimitem un convoi umanitar, ei au nevoie de sprijin și de susținere. Trebuie să 

fim solidari cu ceea ce se întâmplă și să îi sprijinim pentru că trec prin momente 

deosebite. Așa cum știți, noi încercăm să fim alături și de refugiații care vin în 

municipiul Roman și încă o dată salut inițiativa societății civile, a persoanelor 
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fizice din municipiul Roman care au luat refugiați și i-au cazat pentru a putea 
tranzita în condiții cât mai bune România. Mulțumesc! 
 
 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 în 
unanimitate de voturi. 

  
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 în 
unanimitate de voturi. 

  
La punctul 4) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea 
Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local, 
modificată și completată – avizul comisiei pentru administrație publică locală, 

sport și turism a fost favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul consilier Alin Buzdugan consideră că în acest moment nu au fost 

furnizate suficiente date privind compunerea acestui preț, respectiv matricea de 

calcul a prețului de transport. „În momentul de față există într-adevăr niște 
creșteri. Suntem de acord cu ajustarea unui preț, dar pe baza unor calcule reale, 
nu a celor transmise către noi prin acest referat.” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi 
„pentru”, 2 voturi „împotrivă” (dnul R. C. Samson și dnul A. Buzdugan) și 4 
„abțineri” (dnul B. Roman, dna T. Baciu, dnul I. Corbu și dnul Ghe. O. Mărtici). 
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – îndreptarea unei erori materiale 
din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 24.02.2022 – 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 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 


