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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 03.05.2022, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 443 din 

02.05.2022. 
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 14 consilieri locali. Lipsește 
dnul viceprimar Radu-Constantin Samson, dnul consilier George-Dragoș Barcă, 

dnul consilier Alin Buzdugan, dna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș, dna 

consilier Elena Chelmuș, dnul consilier Bogdan Roman și dnul consilier Dragoș-
Viorel Moroșanu. 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte 

Constantin Ghica 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 calificată – 15 voturi; 
❖ punctul 5 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 6 – 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, cu următoarele modificări: 
- dnul primar Leonard Achiriloaei declară că retrage de pe ordinea de zi,  

punctul 4) - Proiect de hotărâre privind prelungirea unor termene (nu este 
cvorum), aceasta fiind aprobată în unanimitate  de voturi, după cum urmează: 

 

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

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea integrală a excedentului bugetului 
local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de 
dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022 – inițiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Actualizare în 
format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a 

Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului 
Roman”în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local  și a 
cheltuielilor aferente acestui proiect – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman;  

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor termene – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – retras de către inițiator; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul 

proiectului: „Modernizarea transportului public de călători prin 
achiziția de mijloace de transport  nepoluante  - autobuze electrice”  
în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Axa I.1 – Mobilitate 
urbană durabilă, Operațiunea I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în 
parteneriat cu Comuna Cordun – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de constituire a unui 
drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman,  asupra 
unui teren, aferent unui tronson de drum public, aflat în proprietatea 
județului Neamț – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman; 
 

 La punctul 1) 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 în 
unanimitate de voturi. 
 

 La punctul 2) de pe ordinea de zi – utilizarea integrală a excedentului 
bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de 
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dezvoltare și funcționare 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 în 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului: 
„Actualizare în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) 
și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale Municipiului 
Roman”în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local  și a cheltuielilor 
aferente acestui proiect – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că Planul național de redresare și 

reziliență fiind în plină desfășurare, urmează să apară ghidurile pentru fiecare 

componentă în parte. „Planul urbanistic general al municipiului Roman este în 
prelungire, de aceea suntem obligați să facem demersuri pentru actualizarea 
acestui instrument foarte important pentru modul în care trebuie să arate și să se 

dezvolte municipiul Roman. De aceea suntem într-o etapă de pregătire. Sunt 
foarte multe documentații care s-au pregătit pentru acest proiect. Vreau și pentru 

acesta și pentru proiectul următor să felicit aparatul de specialitate, care a lucrat 
și în acest weekend și au reușit să finalizeze documentațiile pentru a putea fi 

încărcate, imediat ce platforma va fi disponibilă. Mulțumesc!” 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

 Punctul 4) de pe ordinea de zi – prelungirea unor termene – a fost 
retras de către inițiator. 
 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea participării în cadrul 
proiectului: „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția 

de mijloace de transport  nepoluante  - autobuze electrice”  în vederea 
finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 - Fondul Local, Axa I.1 – Mobilitate urbană durabilă, 
Operațiunea I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna 
Cordun– avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că toți suntem conștienți că 

avem nevoie de transport public ecologic modern. „Numărul de autobuze pe 

care le putem achiziționa este în funcție de sumele pe care le avem la dispoziție. 
Faptul că un autobuz are un anumit standard de cost, ne impune limitarea acestui 
număr. Romanul are în total, pe toată componenta locală, patru milioane o sută 

cinci zeci de mii de euro. Eligibilitatea nu este decât împreună cu un UAT vecin. 
Am discutat cu primarul comunei Cordun care a fost de acord să facă acest 

acord de parteneriat cu municipiul Roman pentru a putea să includem pe această 

zonă de finanțare și comuna Cordun. Sigur vor urma și alte demersuri pe care le 
vom face pentru toate aceste proiecte. Mulțumesc!” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
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 La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea solicitării de constituire 
a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman,  asupra 
unui teren, aferent unui tronson de drum public, aflat în proprietatea 
județului Neamț – 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. 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Constantin Ghica declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

    Consilier,                 Secretarul general al municipiului Roman 
     Constantin GHICA                                             Gheorghe CARNARIU 


