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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 17.05.2022, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 503 din 

16.05.2022. 

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

Piaţa Roman Vodă, nr. 1, începând cu ora 1100. 
 

La apelul nominal efectuat de către Secretarul general al municipiului 

Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 16 consilieri locali (15 

consilieri la punctul 1). Lipsește dnul consilier George-Dragoș Barcă, dnul 

consilier Ionuț Corbu, dnul consilier Bogdan-Costinel Andrieș, 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 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, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate  de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 78 din 

28.04.2022 privind încheierea unui Acord de colaborare – iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C4 și C5; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Dezvoltarea 

infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în 

Municipiul Roman” – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 

Roman – C2 și C5; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Creșterea 

siguranței și a gradului de confort al cetățenilor Municipiului Roman prin 

asigurarea infrastructurii pentru transportul verde” – iniţiator Leonard 

Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: 

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, Fundatura 

Duzilor, bl. 1” – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 

C2 și C5; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: 

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str. Ion 

Ionescu de la Brad, bl. 3, sc. A și sc. B” – iniţiator Leonard Achiriloaei - 

Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

6. Proiect de hotărâre privind clasificarea unor drumuri de interes 

local ca străzi – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 

C1 și C5; 

 

 La punctul 1) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 78 din 

28.04.2022 privind încheierea unui Acord de colaborare – avizul comisiei 

pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi 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 2) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului: 

„Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru 

biciclete în Municipiul Roman” – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 

favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că în momentul de față este 

în depunere Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 - Fondul 

local, unde administrația publică din municipiul Roman pregătește proiecte. 

„Iată unul din acestea este cel referitor la transportul verde. Un inel de piste de 
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biciclete care se poate încadra și care este eligibil pe acest ghid. Este vorba de 

strada Primăverii, strada Mihai Viteazul, apoi intrăm pe Bulevardul Roman 

Mușat, jos pe Florilor, ieșim în Bulevardul Republicii și ne ducem din nou în 

Primăverii. Aceasta este o primă etapă pe care noi am identificat-o și o zonă pe 

care am identificat-o eligibilă. Sigur vor mai fi și alte componente care le vom 

dezvolta pe parcurs și pe alte axe de finanțare. Dar pentru Planul Național de 

Redresare și Reziliență, care s-a deschis deja, am și început depunerea de 

proiecte. Mulțumesc!” 

 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: „Creșterea 

siguranței și a gradului de confort al cetățenilor Municipiului Roman prin 

asigurarea infrastructurii pentru transportul verde” – 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului: 

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, Fundatura 

Duzilor, bl. 1” – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

 Dnul consilier Alin Buzdugan declară că dorește să facă o recomandare 

atât pentru proiectul 4, cât și pentru proiectul 5. „Dacă s-ar putea transmite mai 

repede metodologia către asociații, ca asociațiile de proprietari să aibă mai mult 

posibilitatea să participe la genul ăsta de proiecte. Sunt foarte bune, dar durează 

destul de mult obținerea acordurilor și a avizărilor. ” 

 Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că este corect ce spune 

domnul consilier, dar într-o anumită măsură. „Ghidurile cu specificații au venit 

foarte târziu. Noi am transmis asociațiilor, dar foarte puține asociații au 

îndeplinit și criteriile de eligibilitate. ” 

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

unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 5) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului: 

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str. Ion 

Ionescu de la Brad, bl. 3, sc. A și sc. B” – 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 6) de pe ordinea de zi – clasificarea unor drumuri de 

interes local ca străzi – avizul comisiei pentru urbanism și administrarea 

teritoriului 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. 

 

 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Constantin Ghica declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

    Consilier,                 Secretarul general al municipiului Roman 

     Constantin GHICA                                             Gheorghe CARNARIU 


