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Emitent: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
Nr. 64072 din 14.09.2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 14.09.2022, la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman; 

 
Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 882 din 

13.09.2022. 
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 16 consilieri locali, lipsind dnul 
consilier Bogdan Roman, dnul consilier Dragoș-Viorel Moroșanu, dnul consilier 
Eugen Patrașcu, dnul consilier Gheorghe-Ovidiu Mărtici și dnul consilier 
George-Dragoș Barcă.  

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu o informează pe dna preşedinte Ioana 
Roxana Iorga 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 simplă (9 voturi); 
❖ punctul 5 – majoritate absolută – vot secret; 
❖ punctul 6 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi; 
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Dnul secretar 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 suplimentează ordinea de zi cu punctul 6) (suplimentar 1) - Proiect 

de hotărâre privind aprobarea înscrierii unui teren în domeniul privat și a 

trecerii acestuia în domeniul public al municipiului Roman; 
❖ se suplimentează ordinea de zi cu punctul 7) (suplimentar 2) - Proiect 

de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în 

perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia / modernizarea / 
reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman; 

 aceasta fiind aprobată în unanimitate  de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Amenajare 

platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în 
Municipiul Roman” în vederea participării la apelul de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul  deșeurilor, 
Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul  
Planului Național de Redresare și Reziliență – iniţiator Leonard Achiriloaei 
- Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “ Înființarea 

unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman” în 
vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, 
componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare 

de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 
17.05.2018 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman 
– C2 și C5; 

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

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului 
de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roman – iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C4 și C5;  

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unui teren în 
domeniul privat și a trecerii acestuia în domeniul public al municipiului 
Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și 
C5;  
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7. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru 

construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman– 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 
  
 La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea proiectului “Amenajare 
platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în 
Municipiul Roman” în vederea participării la apelul de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul  deșeurilor, 
Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul  
Planului Național de Redresare și Reziliență – 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 – aprobarea proiectului “ Înființarea 

unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Roman” în 
vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, 
componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare 

de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență – 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 – modificarea H.C.L. nr. 112 din 
17.05.2018 – 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 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 5) de pe ordinea de zi – desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului 
de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roman - avizul comisiei 
pentru cultură, culte, sănătate, sport și turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul consilier George-Alexandru Bălan propune ca membru în comisia 

de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director 
și/sau director adjunct la cele trei unități de învățământ preuniversitar de stat pe 
dnul Radu-Cătălin Curpăn. 
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Dna consilier Ioana Roxana Iorga propune ca membru în comisia de 
evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director 
și/sau director adjunct la Colegiul Naţional „Roman Vodă” pe dna Elena 
Chelmuș și la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul  Francisc de Assisi” și 

Colegiul Tehnic „Danubiana” pe dnul Ștefan-Ionuț Gârbea. 
Dnul consilier Radu-Constantin Samson propune ca membru în comisia 

de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director 
și/sau director adjunct la cele trei unități de învățământ preuniversitar de stat pe  
dnul Alin Buzdugan și ca supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a 
concursului de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct la cele trei 
unități de învățământ preuniversitar de stat pe dnul Ionuț Corbu. 

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: 

- dnul Radu-Cătălin Curpăn a fost desemnat ca membru în comisia de 
evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director 
și/sau director adjunct la Colegiul Naţional „Roman Vodă” cu 10 voturi 
„pentru”. 

- dnul Ștefan-Ionuț Gârbea a fost desemnat ca membru în comisia de 
evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director 
și/sau director adjunct la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul  Francisc de 

Assisi” cu 10 voturi „pentru”. 
- dnul Ștefan-Ionuț Gârbea a fost desemnat ca membru în comisia de 

evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director 
și/sau director adjunct la Colegiul Tehnic „Danubiana” cu 10 voturi „pentru”. 

- dnul Ionuț Corbu a fost desemnat ca supleant în comisia de evaluare a 
probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și/sau 
director adjunct la Colegiul Naţional „Roman Vodă” cu 8 voturi „pentru”. 

- dnul Ionuț Corbu a fost desemnat ca supleant în comisia de evaluare a 
probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și/sau 
director adjunct la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul  Francisc de 

Assisi” cu 9 voturi „pentru”. 
- dnul Ionuț Corbu a fost desemnat ca supleant în comisia de evaluare a 

probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și/sau 
director adjunct la Colegiul Tehnic „Danubiana” cu 9 voturi „pentru”. 

- proiectul a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 2 abțineri. 
 

 La punctul 6) de pe ordinea de zi – aprobarea înscrierii unui teren în 
domeniul privat și a trecerii acestuia în domeniul public al municipiului 

Roman - 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 7) de pe ordinea de zi – punerea la dispoziţia proiectului 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
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județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru 
construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman - 
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, dna preşedinte Ioana Roxana Iorga declară 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

    Consilier,                 Secretarul general al municipiului Roman 
    Ioana Roxana IORGA                                       Gheorghe CARNARIU 


