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Emitent: Secretarul general al municipiului Roman 
Nr. 60246 din 01.09.2022  

 
  
 
  
 
 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman 
 din 30.08.2022; 

 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 805 din 

24.08.2022. 
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. 
 

În deschiderea ședinței, dnul primar Leonard Achiriloaei o premiază pe 
sportiva Sabina Nicoleta Petrache, legitimată la Clubul Atletic Roman, pentru 
rezultatul obținut la Campionatele Europene de lupte rezervate cadeților (U17), 
respectiv câștigarea medaliei de aur la categoria 61 kg. 

 

La apelul nominal efectuat de către dnul Gheorghe Carnariu - secretar 
general al municipiului Roman se constată şi se înregistrează prezenţa a 18 
consilieri locali, lipsind motivat dnul consilier Alin Buzdugan, dna consilier 
Iulia Havrici Tomșa și dnul consilier George-Dragoș Barcă. 

 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-
verbal al şedinţei ordinare din data de 27.07.2022 care a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
  

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul președinte 

Constantin Ghica cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 
adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

 

- punctul 1 – majoritate simplă; 
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- punctul 2 – majoritate simplă; 
- punctul 3 – majoritate calificată– 15 voturi; 
- punctul 4 – majoritate absolută – 11 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 11 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 12 – majoritate simplă; 
- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 3 – majoritate calificată– 15 voturi; 
- punctul 15 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 16 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 17 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 18 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 19 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 20 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 21 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 23 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 20 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 20 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 20 – 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”. 

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, cu următoarele modificări: 
- se retrage de pe ordinea de zi, de către inițiator, punctul 7) - Proiect 

de hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic Zonal – ''Construire 
clădire cu funcțiune mixtă, spații comerciale și spații de locuit, împrejmuire 
și branșamente la utilități''; 

- se retrage de pe ordinea de zi, de către inițiator, punctul 20) - Proiect 
de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 (Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală 

de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman); 
aceasta fiind aprobată cu 18 voturi „pentru”, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru ședința ordinară din 30 august 2022 – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte 
de vânzare cumpărare – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de 
Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030 – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

5. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ 
acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului si a 
contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de 

către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman 
– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2, C4 și C5; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
– ''Parcelare teren, construire 4 locuințe P+M, împrejmuire și racorduri la 
utilități'' – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și 

C5; 
7. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic Zonal 

– ''Construire clădire cu funcțiune mixtă, spații comerciale și spații de 

locuit, împrejmuire și branșamente la utilități'' – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract 
de închiriere și încheierea unui act adițional (CEC) – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării rezervorului R4 

de 5000mc situat în  strada Mihai Viteazu, nr. 3, actual str. Ștefan cel Mare, 
nr. 254, municipiul Roman, jud. Neamț de la CJ APASERV – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de constituire a 
unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra 
unor terenuri aflate în proprietatea U.A.T. Cordun – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de constituire a 
unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra 
unor terenuri aflate în proprietatea U.A.T. Sagna – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de 
muncă al personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială 

a Municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C3 și C5; 

13. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 82/28.04.2022 
privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil către Consiliul 
Județean Neamț – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

A.N.L. – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și 

C5; 
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15. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului terenurilor 
aparținând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

16. Proiect de hotărâre privind clasificarea unui sector de drum – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii Planului 

Urbanistic Zonal privind introducerea în intravilan a unei suprafețe de 

teren și instituirea unui drept de servitute – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare 
rezervor 5000 mc” Municipiul Roman, județul Neamț – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1, C2 și C5; 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare 

Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2” Municipiul Roman, 
județul Neamț – etapa 1 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C1, C2 și C5; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 
17.05.2018 (Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic 
„Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul 
Roman) – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și 

C5; 
21. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a 

contractului de finanţare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent 
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială 

pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", 

reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în 
Municipiul Roman", Cod SMIS 124968 – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

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

23. 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 – C2 și C5; 

24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și 
servitute cu titlu oneros,  pentru suprafata de 30,00 mp, din terenul 
proprietate publică a municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

25. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației concesiunii 
unor terenuri – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 
C1 și C5; 

26. Proiect de hotărâre privind suspendarea încasării taxei pentru un 

tronson al parcării publice cu plată – str. Tineretului, municipiul Roman – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 
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27. Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau 
viceprimarului. 
 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru ședința ordinară din 30 august 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 în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă – 
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 în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării unor 
contracte de vânzare cumpărare – 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. 
 

La punctul 4) de pe ordinea de zi – aprobarea Strategiei Integrate de 
Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030 – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe 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 5) de pe ordinea de zi – neasumarea responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ 
acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului si a 
contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de 

către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman 
– avizul comisiei pentru buget-finanțe fost favorabil. 

Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 
favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dna consilier Teodora Baciu afirmă că, din câte a văzut de-a lungul 

anilor, nu întotdeauna calitatea produselor în urma unui contract încheiat de 
Consiliul Județean Neamț a fost cea dorită de părinți și de elevi. „Întrebarea este 
de ce nu avem curajul să ne asumăm noi acest lucru ? Pentru că experiența 

Consiliului Județean, în acest caz cel puțin, nu cred că reprezintă un motiv 
pentru a da în continuare contractul, ci dimpotrivă să luăm un astfel de contract 
să-l desfășurăm.” 
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Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că este de acord cu cele afirmate 
de către dna consilier Baciu. „Au fost semnale când, calitatea produselor nu a 
fost cea normală și lucrurile acestea au fost sesizate și monitorizate. S-a 
considerat că o cantitate mai mare poate obține un preț mai bun și va fi gestionat 
la nivel județean în mod unitar și nu se va face diferențe între copiii din Roman 
și copiii din Piatra sau copiii din mediul rural. Ceea ce spuneți dumneavoastră se 

poate constitui într-o scrisoare deschisă pe care s-o adresăm celor care 

gestionează acest program la nivel județean și unde să solicităm să introducă 

criterii interne și un sistem de monitorizare adecvat pentru ca cele semnalate 
anterior să nu se mai întâmple”. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 
voturi ”pentru” și 5 voturi ”abțineri”. 

 

La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal – ''Parcelare teren, construire 4 locuințe P+M, împrejmuire și 

racorduri la utilități'' – 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 cu 17 

voturi „pentru”. 
Dnul consilier Alin-Adrian Tănase nu a participat la vot.  
 

Punctul 7) de pe ordinea de zi – respingerea Planului Urbanistic Zonal 
– ''Construire clădire cu funcțiune mixtă, spații comerciale și spații de 

locuit, împrejmuire și branșamente la utilități'' - retras de pe ordinea de zi de 
către inițiator. 

 

La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea prelungirii unui 
contract de închiriere și încheierea unui act adițional (CEC) – 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. 
 

La punctul 9) de pe ordinea de zi – aprobarea preluării rezervorului 
R4 de 5000mc situat în  strada Mihai Viteazu, nr. 3, actual str. Ștefan cel 

Mare, nr. 254, municipiul Roman, jud. Neamț de la CJ APASERV – 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 10) de pe ordinea de zi – aprobarea solicitării de constituire 
a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra 
unor terenuri aflate în proprietatea U.A.T. Cordun – avizul comisiei pentru 
urbanism și administrarea teritoriului fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil.  
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Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea solicitării de constituire 
a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra 
unor terenuri aflate în proprietatea U.A.T. Sagna – 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea Contractului colectiv 
de muncă al personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman – 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 în 

unanimitate de voturi. 
 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – completarea H.C.L. nr. 
82/28.04.2022 privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil către 
Consiliul Județean 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. 
 

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuințe 

A.N.L. – avizul comisiei pentru buget-finanțe 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 15) de pe ordinea de zi – actualizarea inventarului 
terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman – 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 16) de pe ordinea de zi – clasificarea unui sector de drum – 
– 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 17) de pe ordinea de zi – aprobarea inițierii Planului 

Urbanistic Zonal privind introducerea în intravilan a unei suprafețe de 

teren și instituirea unui drept de servitute – avizul comisiei pentru urbanism 
și administrarea teritoriului 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 18) de pe ordinea de zi – actualizarea indicatorilor tehnico-
economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare 
rezervor 5000 mc” Municipiul Roman, județul Neamț – avizul comisiei 
pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

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 19) de pe ordinea de zi – actualizarea indicatorilor tehnico-
economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare 
Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2” Municipiul Roman, 
județul Neamț – etapa 1 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

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  
 

Punctul 20) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 112 din 
17.05.2018 (Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic 
„Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul 
Roman – retras de pe ordinea de zi de către inițiator. 

 

La punctul 21) de pe ordinea de zi – încetarea, prin acordul părţilor, a 

contractului de finanţare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent 
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială 

pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", 

reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în 
Municipiul Roman", Cod SMIS 124968 - avizul comisiei pentru buget-finanțe 
fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dna consilier Teodora Baciu precizează că din câte a înțeles din referatul 

de aprobare a proiectului se dorește renunțarea la acesta. „Întrebarea este ce 
facem totuși cu oamenii de acolo, pentru că ei au nevoie de sprijin. Care sunt 
pașii concreți pe care administrația locală vrea să îi implementeze în următoarele 

luni cu oamenii din zona Fabricii ?”   
Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că pentru această zonă proiectul 

care există în acest moment, poate continua cu următoarea axă de finanțare. 
„Soluțiile sunt aceste două zone. Ori pe viitoarea finanțare care poate fi eligibilă 
într-o proporție de 98%, nu de doar 50% și atunci doar cu cofinanțare de 2% 

putem asigura preluarea proiectului sau identificarea unor alte surse locale sau 
guvernamentale.” 



Page 9 of 10 

Dnul consilier Bogdan Roman întreabă dacă este posibil pe viitor să se 
refacă acest adăpost pe baza documentațiilor deja achitate. 

Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că da. 
Dnul consilier Bogdan Roman întreabă dacă cei 95 de mii de lei, 

neeligibili în momentul de față se pot folosi pe exercițiul financiar următor. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că nu. ”În urma proiectului tehnic 

a rezultat o proporție de peste aproape 50% de cheltuială neeligibilă. Circa 22 de 
milioane de lei, care ar fi trebuit să fie asigurată din bugetul local. Acea cotă de 

2 % la valoarea inițială era mult prea mica, iar finanțatorul nu asigura decât în 

limita contractului. Pe un exercițiu ulterior proiectul este fezabil, adică proiectul 

tehnic îndeplinește indicatorii de performanță pe care îi cere finanțatorul, iar mai 

departe putem finanța în proporție de 98% eligibil și 2 % neeligibil valoarea 

totală”. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 

voturi ”pentru” și 6 voturi ”abțineri” (). 
 

La punctul 22 ) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2022  - avizul comisiei pentru buget-finanțe fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 

voturi ”pentru” și 2 voturi ”abțineri”  (dna T. Baciu și dnul I. Corbu). 
 

La punctul 23) 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 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 24) de pe ordinea de zi – acordarea unui drept de uz și 
servitute cu titlu oneros,  pentru suprafata de 30,00 mp, din terenul 
proprietate publică a municipiului Roman - 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 25) de pe ordinea de zi – schimbarea destinației concesiunii 
unor terenuri - 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. 
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La punctul 26) de pe ordinea de zi – suspendarea încasării taxei pentru 

un tronson al parcării publice cu plată – str. Tineretului, municipiul 
Roman- avizul comisiei pentru buget-finanțe fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi  
 
Punctul 27) Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau 

viceprimarului. 
Dnul consilier Bogdan Roman dorește să știe când va avea loc următoarea 

ședință a comisiei de circulație. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că șeful de la serviciul de parcări 

momentan este în concediu. „Când vine, o să vedem când se poate convoca 
ședința și dacă mai sunt și alte probleme strânse pentru ordinea de zi. Noi 
încercăm să aplicăm bunele practici din vest în Roman. Acum important este ca 
să reușim să le implementăm cât mai bine și să le adecvăm la sistemul nostru și 

la ceea ce permite localitatea, dar vom discuta asta la nivelul comisiei”. 
Dnul consilier George Alexandru Bălan afirmă că așa cum toți colegii 

știu, noi am avut o întâlnire formală privitoare la taxele și impozitele pentru anul 
viitor. „Având în vedere că prin Ordonanța de Guvern dată în iunie nivelul de 
impozitare s-a schimbat, nivelul de cuantificare a monedei impozabile s-a 
schimbat, dar la momentul acesta, pentru că din câte știu eu, undeva pe data de 

sau până în data de 15 a noua noi va trebui să luăm o decizie, să facem un calcul 

estimativ să vedem cam cum stăm, să putem lua o decizie în cunoștință de 

cauză.” 
Dnul primar Leonard Achiriloaei declară că în urma discuțiilor pe care le-

am avut cu reprezentanții Consiliului Local, am stabilit că într-adevăr termenul 

impus de lege, cel de 15 septembrie este un termen foarte scurt și e posibil ca 
timpul să nu fie suficient.  „Până la sfârșitul anului, când în acesată perioadă 

sigur se vor concretiza calculele exacte și toate simulările vor fi cât mai 
concrete, vom interveni și vom amenda hotărâre pentru a respecta criteriile și 

principiile pe care le-am stabilit împreună” 

Nemaifiind alte intervenţii, dnul președinte Constantin Ghica declară 

închise lucrările şedinţei. 
  
 

PREŞEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ                                        
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman     

      Constantin GHICA                                         Gheorghe CARNARIU  
 

 
                                                                                                                                                                                 


