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Emitent: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
Nr. 27564 din 14.04.2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 14.04.2022, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 396 din 

13.04.2022. 
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 16 consilieri locali. Lipsește 
motivat dnul consilier Alin Buzdugan, dna consilier Iulia Havrici Tomșa, dnul 
consilier Bogdan Roman 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; 

 

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. 
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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 actualizarea acordului de parteneriat 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 199 din 22.08.2019 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe 
anul 2022 – inițiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman 
– C2 și C5; 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2, C4 și 
C5;  
 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – actualizarea acordului de 
parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 199 din 22.08.2019 – 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson propune ca amendament 
eliminarea părții finale a articolului 2 din proiectul de hotărâre, respectiv „... și 

se dă mandat de a semna orice actualizare ulterioară a acestuia.” „Înțeleg că 

acest mandat practic predă toate atribuțiile Consiliului Local în legătură cu 

acordul de parteneriat, le predă domnului primar. Inclusiv cu majorarea valorilor 
pe viitor, dacă este cazul.”  

Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că s-a sesizat bine aspectul. 
„Doar să semneze. După ce procedura spune că trebuie aprobate în hotărâre de 

consiliu local, toate aceste parteneriate urmează a fi transmise liderului de 
proiect și Agenției de Dezvoltare Nord Est în forma aceasta. De asta ați văzut că 

și hotărârea de consiliu are o formă standard și draftul și cu acordul de 
parteneriate standard sunt documentații care ajung la Agenția de Dezvoltare 

Nord Est. Este aceeași hotărâre de consiliu, în aceeași formă, cum a fost și în 

2019”. 
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson consideră extensivă 

formularea. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei menționează că H.C.L. nr. 199/2019 se 

poate consulta pe site-ul instituției. 
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson dă citire articolului 2 din 

H.C.L. nr. 199 din 2019. “Se împuternicește domnul Lucian Ovidiu Micu” la 
vremea aia, primarul municipiului Roman, județul Neamț să semneze toate 

actele necesare și contractul de finanțare în numele municipiului Roman. Fără 

“…se dă mandat de a semna orice actualizare ulterioară a acestuia”. De aceea 
am propus acest amendament, respectiv eliminarea sintagmei „se dă mandat de a 

semna orice actualizare ulterioară a acestuia”. 
Dnul secretar general Gheorghe Carnariu afirmă că acum nu mai pot fi 

formulate amendamente. „Acea formulare este corectă întrucât orice modificare 
a oricărei sume, că aici se referă articolul respectiv, nu se poate face decât având 
hotărârea consiliului local în spate.” 
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 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în cu 13 
voturi „pentru” și 3 „abțineri” (dnul R. C. Samson, dnul I. Corbu și dnul Ghe. O. 

Mărtici). 
 
 La punctul 2) 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. 
 Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson afirmă că i-a adresat domnului 
primar pe data de 7 aprilie o solicitare pentru includerea în următoarea 

rectificare bugetară a unei alocări de o sumă mică, 15 mii de lei, pentru a 
achiziționa un autoturism la Serviciul de îngrijiri la domiciliu. „Riscăm să 

pierdem licența de funcționare a serviciului.” 
Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că domnul viceprimar a  

făcut un demers care își urmează cursul. „La Direcția de Asistență Socială se va 

achiziționa o mașină electrică așa cum toți ați votat”.  
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson afirmă că este nevoie de o 

mașină pentru transportul documentelor interne și pentru deplasarea asistenților 

sociali la întocmirea anchetelor sociale. „Este nevoie de o altă mașină pentru 

funcționarea serviciului de îngrijiri la domiciliu, de care tot vorbesc de un an. 
Deplasarea echipelor de la serviciul de îngrijiri la domiciliu se face cu camionul 
frigorific. Asistenții sociali de la Direcția de Asistență Socială fac între 10 și 15 

anchete sociale pe zi, la care se deplasează echipe de câte 2 oameni, alții decât 

cei de la serviciul de îngrijiri la domiciliu.  Serviciul de îngrijiri la domiciliu, 
prin standardul de organizare a unui astfel de serviciu trebuie să aibă autoturism 

al serviciului. Am reușit să obținem licențierea pe perioadă determinată acum un 
an.”      
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi 
„pentru”. 
 Dna Ioana Roxana Iorga nu a participat la vot. 
  

La punctul 3) 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, învățământ și tineret a fost 
favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dna consilier Teodora Baciu are o rugăminte către domnul primar sau 

către cine va lua decizii cu privire la modul în care se vor cheltui banii. „Gala 
excelenței în educație este un bun motiv să îi recompensăm din nou pe copii. Se 
pot aloca sume mai mari decât au fost alocate anul trecut, pentru că unii 

vicecampioni chiar au primit sume nu foarte mari și cred că ar trebui un pic mai 

multă atenție”. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei este de acord cu doamna consilier. „O 

astfel de discuție a avut loc și în comisia pentru buget-finanțe unde s-a stabilit 
acest lucru, ca premiile de excelență să fie într-adevăr pe măsură sau să aibă o 

alocare mai substanțială. Mulțumesc !” 
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Dnul consilier Radu-Constantin Samson afirmă că a luat cunoștință despre 

programul zilelor municipiului odată cu restul membrilor consiliului local. 
„Atunci când ni s-a comunicat proiectul de hotărâre am văzut, legat de 
aprobarea proiectului despre festivalul iubitorilor de câini, că la ediția întâia din 
21-22 mai, se vor organiza concursuri canine de frumusețe, concursuri canine de 
abilități cu câinii, demonstrații cu câini profesioniști. Voiam să îl rog pe domnul 
primar și pe reprezentanții serviciului de organizare evenimente, dacă se poate 
organiza în parteneriat cu Direcția Municipal Locato și un târg de adopție pentru 

câini în cadrul aceluiași eveniment.”. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că va analiza această propunere. 

 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 


