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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 04.07.2022, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 639 din 

01.07.2022. 
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 dna Camelia Rusu – Director al 

Direcției Juridice și Administrație Publică, care a îndeplinit în baza Dispoziției 

nr. 931 din 13.11.2019 privind delegarea unor atribuții de serviciu, atribuțiile 

secretarului general aflat în concediu de orihnă, se constată şi se înregistrează 

prezenţa a 15 consilieri locali. (14 consilieri locali la punctele 1 și 2). Lipsește 
dna consilier Dana-Lăcrămioara Păiuș, dna consilier Elena Chelmuș, dnul 
consilier George-Dragoș Barcă, dnul consilier Alin Buzdugan, dnul consilier 
Ștefan-Ionuț Gârbea și dnul viceprimar Radu-Constantin Samson. 

 

Dna director Camelia Rusu o informează pe dna preşedinte Iulia Havrici 
Tomșa 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; 

 

Dna director Camelia Rusu reaminteşte membrilor Consiliului local 
prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
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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 aprobarea Regulamentului de 
premiere a elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Roman, cu 
rezultate deosebite la examenele de Evaluare Națională și de Bacalaureat – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pentru 

dezvoltarea turismului: „DESCOPERĂ ROMANUL!” - iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman; 

 
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea Regulamentului de 
premiere a elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Roman, cu 
rezultate deosebite la examenele de Evaluare Națională și de Bacalaureat – 
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 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului de acțiuni 
pentru dezvoltarea turismului: „DESCOPERĂ ROMANUL!” – avizul 
comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dna consilier Teodora Baciu declară că nu știe dacă și alți colegi au primit 

pe e-mail o informare cu privire la acest proiect de hotărâre din partea unui grup 
de profesori al Liceului cu Program Sportiv Roman. „Dumnealor au 
implementat în perioada 2021–2022 un proiect similar.  Proiectul liceului pare 
să fie mult mai amplu decât ce urmează să aprobăm noi astăzi. Multe elemente 
sunt similare. Având în vedere acest lucru consider că ar fi un act moral să îi 
rugăm atât pe profesorii care s-au implicat în acest proiect, cât și pe elevii care 
au făcut parte din proiect, să vină și să pună la dispoziție materialele pe care le-
au realizat deja și să îi facem parteneri în mod oficial pentru că ei chiar au 
muncit. Materialele pe care le-au realizat sunt atât în limba română, cât și în 

engleză și în franceză și scopul de promovare a turismului a fost astfel mult mai 
bine atins. Sunt elemente pe care, repet, le-am văzut în proiectul prezentat de 
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L.P.S., nu le-am văzut în acest proiect de hotărâre pe care noi urmează să îl 

aprobăm. Mulțumesc! 
Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că nu are pretenția că se rezolvă 

din prima această problemă, a ideii de a fi Romanul un oraș turistic și de a avea 

un itinerariu de 4-5 ore în municipiul Roman. „Am considerat că în acest 
moment, profitând de sezonul estival, putem demara această inițiativă care sigur 
poate deveni una mai complexă și mai completă. Aici a fost gândit un tur ghidat 
care să se desfășoare doar într-o singură zi, într-un  interval de 4-5 ore cu 
adresabilitate doar pentru romașcani. Ea a fost gândită ca o etapă intermediară.”  

Dna consilier Teodora Baciu declară că a spus doar că cei de la L.P.S. au 
făcut deja ceva similar. „Că au experiență cu codurile QR. Cu siguranță ei sunt 
înaintea noastră cu câțiva pași.”  

Dnul primar Leonard Achiriloaei nu neagă faptul că cei de la L.P.S. au un 
proiect mai complex.  „Același lucru a fost cuprins și în acest proiect, la fel cu 

crearea unui sistem informatic în acel cod QR, care să poată fi descărcat pentru 

un număr limitat de obiective, chiar dacă obiectivele ar fi mai multe. S-a 
considerat că acestea ar fi primele care s-ar putea introduce într-un tur ghidat pe 
o perioadă limitată de timp. Cele două locații, biblioteca municipală și muzeul 

Hogaș vor deveni obiective care se vor vizita în program foarte bine stabilit. 
Ceea ce până acum nu a fost. Este în prim demers. Asta e propunerea mea. Să îl 

deschidem, după care într-o etapă ulterioară, putem să îl dezvoltăm, să îl 

extindem, inclusiv perioada de timp sau modificarea obiectivelor. E doar un 
interval de 4,5 ore, de aceea nu e foarte amplu. Să nu pierdem nici momentul 
acesta estival, că până îl implementezi, până devine funcțional, până se face 
publicitate, trece timpul, trece vara.” 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dna preşedinte Iulia Havrici Tomșa declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

    Consilier,                 Secretarul general al municipiului Roman 
    Iulia HAVRICI TOMȘA                                  Gheorghe CARNARIU 


