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Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 

Nr. 33373 din 12.05.2022  

 

  

 
 

    

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 12.05.2022, la şedinţa ordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 460 din 

06.05.2022. 

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

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1500. 

Dnul preşedinte Constantin Ghica declară deschisă şedinţa ordinară a 

Consiliului Local.  

La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 

 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 

Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 20 consilieri locali, lipsind dnul 

consilier George-Dragoș Barcă. 

 

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 calificată– 15 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; 

- punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi; 

- punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi; 

- punctul 9 – majoritate absolută – 11 voturi; 

- punctul 10 – majoritate absolută – 11 voturi; 

- punctul 12 (suplimentar 1) – majoritate absolută – 11 voturi – vot 

secret; 
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- punctul 13 (suplimentar 2) – majoritate absolută – 11 voturi; 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu reaminteşte membrilor Consiliului local 

prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv. 

”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: 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 12) (suplimentar 1) - 

Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri (H.C.L. nr. 222, 223 și 

236/2020); 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 13) (suplimentar 2) - 

Proiect de hotărâre privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul local; 

- punctul punctul 13) (suplimentar 2) - Proiect de hotărâre privind 

efectuarea unei cheltuieli din bugetul local să se discute/voteze după punctul 

5), 

aceasta fiind aprobată în unanimitate de voturi după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor termene – iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

2.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 85/2015 privind 

înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, Baze Sportive 

și de Agrement” și reglementarea activității acestui serviciu – iniţiator 

Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

3.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor 

imobile către Fundația „Episcop Melchisedec” – iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

5.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

6.  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 

– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

49/2022  – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe 

anul 2022 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 

Roman; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin 

licitație publică a contractului de închiriere pentru o construcție cu 

destinația garaj – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 

Roman; 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – '' 

Construire clădiri de locuit '' – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman; 

11. Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau viceprimarului. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri (H.C.L. nr. 222, 

223 și 236/2020) – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 

Roman; 

13. Proiect de hotărâre privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul local – 

iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – prelungirea unor termene – 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 aprobat în unanimitate 

de voturi. 

 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 85/2015 

privind înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, Baze 

Sportive și de Agrement” și reglementarea activității acestui serviciu – 

avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism a fost 

favorabil cu următorul amendament: 

- la art. 1 se introduce pct. d) cu următorul conținut:  

„Pentru intrarea în ștrand, se pot achiziționa abonamente lunare cu 10 

intrări la prețul de 170 lei pentru adulți și 100 lei pentru copii (preț redus)”. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, amendamentul comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” și 9 abțineri 

(dnul G. A. Bălan, dnul R. C. Curpăn, dna I. Havrici Tomșa, dnul I. L. Ciocoiu, 

dnul E. Patrașcu, dnul D. V. Moroșanu, dnul I. Corbu, dnul Ghe. O. Mărtici și 

dnul R. C. Samson). 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 

fost 9 voturi „pentru” și 11 abțineri (dnul G. A. Bălan, dnul R. C. Curpăn, dna I. 

Havrici Tomșa, dnul I. L. Ciocoiu, dnul E. Patrașcu, dnul D. V. Moroșanu, dnul 

B. Roman, dnul I. Corbu, dnul Ghe. O. Mărtici, dnul A. Buzdugan și dnul R. C. 

Samson). 

 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – transmiterea în folosință gratuită a 

unor imobile către Fundația „Episcop Melchisedec” – avizul comisiei pentru 

urbanism și administrarea teritoriului a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu îndreptarea erorii materiale de 

la art. 2, alin. 3, unde în loc de „01.05.2022” va fi „01.06.2022”. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu îndreptarea erorii 

materiale menționate mai sus a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” și 1 abținere 

(dnul B. Roman). 

 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuințe 

A.N.L. – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
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Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

  

La punctul 5) 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. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 13) (suplimentar 2) de pe ordinea de zi – efectuarea unei 

cheltuieli 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. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 

voturi „pentru” și 2 abțineri (dnul A. Buzdugan și dnul Ghe. O. Mărtici). 

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – utilizarea integrală a excedentului 

bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de 

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 7) de pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 49/2022 – avizul comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi 

turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 

voturi „pentru” și 4 abțineri (dnul A. Buzdugan, dnul I. Corbu, dnul R. C. 

Samson și dnul Ghe. O. Mărtici). 
 

 La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 

local pe anul 2022 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu 

următorul amendament:  

-   suma propusă a fi alocată din bugetul local pentru evenimentul cultural 

descris în proiectul de hotărâre nr. 32861 din 11.05.2022 (suplimentar 2), 

respectiv 62 mii lei să fie introdusă în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre nr. 

31320 din 05.05.2022 – Secțiunea de funcționare – Cheltuieli, după cum 

urmează: 

- Cap. 54.02.05 - ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 

locale’’:   - 112 mii lei; 
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• Art. 50.04 - ,, Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 

locale’’:  - 112 mii lei; 

- Cap. 67.02.50 - ,,Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei’’:  + 112 mii lei 

• Art. 20.30.30 - ,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii’’:  + 112 

mii lei.” 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Urmare a supunerii la vot, amendamentul comisiei pentru buget finanțe a 

fost aprobat în unanimitate de voturi.   

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul 

comisiei pentru buget finanțea fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea documentației de 

atribuire prin licitație publică a contractului de închiriere pentru o 

construcție cu destinația garaj – avizul comisiei pentru urbanism și 

administrarea teritoriului 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal – '' Construire clădiri de locuit '' – avizul comisiei pentru urbanism și 

administrarea teritoriului fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Dnul consilier Alin Buzdugan declară că nu a văzut în dezbatere cine este 

responsabil pentru extinderea rețelelor de utilităților la acea locație. 

„Beneficiarul sau primăria ?” 

Dna arhitect șef Andreea Cătălina Dănilă precizează că acest lucru este 

prevăzut în articolul 2 din proiectul de hotărâre. „Beneficiarul pe cheltuiala 

proprie.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 

voturi „pentru” și 8 abțineri (dna E. Chelmuș, dnul B. C. Andrieș, dnul Ș. I. 

Ghica, dnul C. Ghica, dna I. R. Iorga, dna R. D. Lohan, dna D. L. Păiuș și dnul 

A. A. Tănase). 

Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson nu a participat la vot. 

  

Punctul 12) (suplimentar 1) de pe ordinea de zi – modificarea unor 

hotărâri (H.C.L. nr. 222, 223 și 236/2020) - avizul comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  

Se procedează la votare cu buletine de vot, potrivit art. 139, alin. 6 -10 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Urmare a numărării buletinelor de vot de către Comisia de numărare a 

voturilor s-a constatat că domnul consilier Eugen Patrașcu a fost desemnat ca: 

- membru în Comisia de numărare a voturilor pe perioada mandatului 

consiliului local cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri. 
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- membru în Comisia pentru administrație publică locală, sport și turism cu 

17 voturi „pentru” și 3 abțineri. 

- reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în C. A. al 

Colegiului Tehnic „Miron Costin” cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri. 

- reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în C. A. al Şcolii 

Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri. 

-  proiectul a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” și 1 abținere. 

 

Punctul 11) de pe ordinea de zi – Întrebări și interpelări adresate 

primarului și/sau viceprimarului. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan declară că grupul P.S.D. a votat 

astăzi pentru alocarea sumei pentru spectacolul  de înaltă ținută artistică, care va 

fi pe municipiul Roman susținut de către orchestra Metropolitană București. 

„Deși la prima vedere ar putea părea că sunt bani mulți și ar putea fi utilizați în 

alte scopuri mai urgente și faptul că am ieșit din pandemie și într-un fel ne-am 

recuperat cu toții, pentru că urmează și Zilele orașului, credem cu toții că 

romașcanii merită și altceva, iar acest spectacol este și altceva. Asta nu înseamnă 

că pe viitor când grupul consilierilor P.S.D. va propune proiecte tehnice cu 

cereri de alocare de bani pentru diferite aspecte utile orașului, nu o să cerem 

aceeași bunăvoință sau bună apreciere din partea membrilor din acest for. 

Mulțumesc !” 

Dnul consilier Ionuț Corbu îl roagă pe domnul președinte, ca pe viitor, la  

următoarele ședințe pe care le prezidă, să scoată de pe ordinea de zi punctul 

„Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau viceprimarului” și să introducă 

un punct „Declarații politice” întrucât unii colegi folosesc punctul „Întrebări și 

interpelări adresate primarului și/sau viceprimarului” doar pentru declarații. 

„Mulțumesc! 

 

Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Constantin Ghica declară 

închise lucrările şedinţei. 

  
PREŞEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ                                        

    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman, 

      Constantin GHICA                                         Gheorghe CARNARIU  


