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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Roman 
 din 15.12.2022; 

 
 
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1262 din 

09.12.2022. 
Şedinţa se desfăşoară la Complex ”Royal” Roman, în Sala de Conferințe, 

începând cu ora 1500. 
Dna preşedinte Roxana Dumitrița Lohan declară deschisă şedinţa ordinară 

a Consiliului Local.  
La şedinţă participă şi reprezentanţii mass-mediei locale. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei anunță că astăzi în deschiderea ședinței 

un grup de colindători ai Liceului Teologic Episcop Melchisedec ne vor încânta 
cu colinde, având în vedere că suntem în postul Crăciunului. ”Aș vrea înainte de 
începerea ședinței Consiliului Local, dacă prin colinde colindătorii ne-au adus o 
veste minunată, cea a Nașterii Domnului, eu vreau să vă dau o veste bună pentru 

municipiul Roman. Este vorba de o apreciere, o distincție pe care am primit-o 
aseară, ieri la București în gala AMR, unde municipiul Roman a primit distincția 

pentru excelență, transformare digitală și reziliență instituțională. Este o 

apreciere foarte importantă, având în vedere momentul în care ne aflăm și pentru 

acest lucru aș dori să mulțumesc în primul rând echipei din primăria 

municipiului Roman, care în toată această perioadă a muncit deși știm foarte 
bine care au fost posibilitățile și care au fost orele de muncă, pentru a reuși să 

implementăm cât mai multe programe informatice, soluții informatice, pentru a 
avea o primărie transparentă, o primărie funcțională, o primărie cu cât mai multe 

instrumente digitalizate și cât mai multă deschidere pentru mediul online și 
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pentru acest lucru doresc să vă mulțumesc dumneavoastră celor din primărie, 
care ați făcut posibil acest lucru și nu în ultimul rând și Consiliului Local care a 

susținut în demersul legislativ. Vă felicit pe toți și a fost o deosebită plăcere 

pentru mine la București în aula Operei Române să reprezint municipiul Roman 
și să fim apreciați acolo unde sub patronajul președinției României, în prezența 

ministrului culturii, a tuturor lectorilor de universități din țară, a tuturor 

primarilor de municipii din țară și a unui distins auditoriu să pot susține și să le 

mulțumesc pentru aprecierea făcută. De aceea vă mulțumesc și dumneavoastră 

pentru tot efortul pe care l-ați făcut în acest demers. Mulțumesc!” 
La apelul nominal efectuat de către dnul Gheorghe Carnariu - secretar 

general al municipiului Roman se constată şi înregistrează prezenţa a 19, lipsind 
motivat dnul consilier George-Dragoș Barcă și dnul consilier Bogdan Roman. 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-
verbal al şedinţei ordinare din data de 28.11.2022 care a fost aprobat  cu 18 
voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere” (dnul consilier A. Buzdugan). 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu supune la vot textul procesului-
verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.12.2022 care a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
 

Dnul secretar general Gheorghe Carnariu o informează pe dna președinte 
Roxana Dumitrița Lohan cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară pentru 
adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

 

- punctul 1 – majoritate simplă; 
- punctul 2 – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 3 – majoritate absolută – 11 voturi  
- punctul 4 – majoritate calificată – 15 voturi; 
- punctul 5 – majoritate simplă; 
- 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 simplă; 
- punctul 12 – majoritate simplă; 
- punctul 13 – majoritate absolută – 11 voturi 
- punctul 14 – majoritate absolută – 11 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 22 (suplimentar 1) – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 23 (suplimentar 2) – majoritate absolută – 11 voturi; 
- punctul 24 (suplimentar 3) – majoritate absolută – 11 voturi; 
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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 suplimentează ordinea de zi cu punctul 22) (suplimentar 1) - 
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, a unui tronson de 
drum public, aflat în administrarea județului Neamț – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;  

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 23) (suplimentar 2) - 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la 
H.C.L. nr. 224 din 05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din 
municipiul Roman - Strada Sucedava, bl. 7A” în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/1/A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale– iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

- se suplimentează ordinea de zi cu punctul 24) (suplimentar 3) - 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Roman la 
proiectul „PERFORMANȚĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN 

PARTENERIATUL CU MEDIUL ECONOMIC PENTRU 
DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL LA 
USV – DUAL USV” – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C2, C4 și C5;  

- se retrage de pe ordinea de zi punctul 2) - Proiect de hotărâre 
privind aprobarea înscrierii unui teren în domeniul privat, a trecerii 
acestuia în domeniul public al municipiului Roman și clasificarea unui 

drum – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și 
C5; 

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unui teren în 
domeniul privat, a trecerii acestuia în domeniul public al municipiului 
Roman și clasificarea unui drum – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C1 și C5 - Retras;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri 
imobile în domeniul privat și a trecerii acestora în domeniul public al 
municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C1 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

A.N.L. – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C4 și 
C5;  
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 

2023-2024 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman– C4 
și C5; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de 
colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea 
implementării proiectului  ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod 
MySmis 130963 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman 
– C2 și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute 

în favoarea  S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri proprietate 
publică/privată a Municipiului Roman – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C1 și C5;  

8. Proiect de hotărâre privind utilizarea parțială 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; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

pe anul 2022 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – 
C2 și C5; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale  
funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul  de specialitate al primarului și serviciile 
publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman– iniţiator 
Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a 
organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile 
publice subordonate fără personalitate juridică – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, 
situaţiei posturilor  şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă 

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 cu privire la aprobarea contractării 
unei/unor finanțări rambursabile externe/interne în baza garanțiilor 

proprii, în valoare de până la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și C5;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investitiilor 
aferente UAT Roman si participarea la cofinantarea  pentru “Proiectul 
regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 
Neamt, in perioada 2014-2020 ” – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

15. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de reziliere 

a Constractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009 
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aprobat prin H.C.L. nr. 89 din 14.05.2009 – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C3 și C5; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor 

servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman – iniţiator Leonard 
Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
56/29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor 
comunitari – iniţiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman – 
C2 și C5;  

18. Proiect de hotărâre privind abrogarea parțială a  Hotărârii 

Consiliului Local nr. 100/27.04.2018 privind aprobarea încheierii de 
protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân – iniţiator Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului – 
C2 și C5; 

19. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local   nr. 195 din 21.08.2018 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului  „Proiect integrat de 
reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și 

dotare Sală  de Sport - pentru învățământul general obligatoriu, 
reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea 
drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Roman”– 
iniţiator Leonard Achiriloaei  - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport 
alimentar în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolari şi elevi, conform O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022 – 
iniţiator Leonard Achiriloaei  - Primarul Municipiului Roman – C4 și C5; 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de 

transmitere în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, a 
unui tronson de drum public, aflat în administrarea județului Neamț – 
iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C1 și C5; 

23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 
strecurate în anexa la H.C.L. nr. 224 din 05.10.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale din municipiul Roman - Strada Sucedava, bl. 
7A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3: Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 

Municipiului Roman la proiectul „PERFORMANȚĂ ÎN FORMAREA 

PROFESIONALĂ PRIN PARTENERIATUL CU MEDIUL ECONOMIC 
PENTRU DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
DUAL LA USV – DUAL USV” – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2, C4 și C5;  
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La punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea președintelui de ședință – 

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 – aprobarea înscrierii unui teren în 
domeniul privat, a trecerii acestuia în domeniul public al municipiului 
Roman și clasificarea unui drum – retras. 

 
La punctul 3) de pe ordinea de zi – aprobarea înscrierii unor bunuri 

imobile în domeniul privat și a trecerii acestora 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 4) de pe ordinea de zi – aprobarea vânzării unor locuințe 

A.N.L. – 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 – aprobarea rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2023-
2024  – avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, tineret și învățământ 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 – aprobarea încheierii protocoalelor 
de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea 
implementării proiectului  ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod 
MySmis 130963 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei face câteva precizări. ”Este un proiect 

european, pe care îl promovează așa cum ați văzut, Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale, unde Direcția de Asistență Socială urmează să fie dotată cu 
aparatură și să intre într-un sistem național de servicii. De aceea va trebui să ne 

mobilizăm și să numim persoane responsabile în acest sens.” 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 7) de pe ordinea de zi – instituirea dreptului de uz şi 

servitute în favoarea  S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor terenuri 
proprietate publică/privată a 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 8) de pe ordinea de zi – utilizarea parțială 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 9) 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. 
Dnul consilier C. Ghica propune modificarea anexelor nr. 1 și nr. 5 

având în vedere art. XXXII, pct. (1) și (2) din O.U.G. nr. 168/08.12.2022 și 

faptul ca la suportul alimentar pentru anul 2022 avem alocată suma de 4.144 mii 

lei din Sume defalcate din T.V.A – Capitolul 11.02.02 din care la data de 
14.12.2022 s-au cheltuit 889 mii lei astfel rezultând o economie de 3.255 mii lei 
(sumă care nu se reportează pentru anul viitor), precum și solicitările de la 
unitățile de învățământ privind necesitatea suplimentării bugetului aferent 

titlului 20 - ,,Bunuri și servicii’’ (utilități) cu suma de 278 mii lei și al titlului 
59.01 - ,,Burse’’ cu suma de 212 mii lei. 

Urmare a supunerii la vot, amendamentul sus-menționat a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul sus-
menționar a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 10) de pe ordinea de zi – stabilirea salariilor de bază ale  

funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale 

"Administraţie" din aparatul  de specialitate al primarului și serviciile 
publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman – avizul 
comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul viceprimar Radu Constantin Samson afirmă că observă niște 

neconcordanțe în această creșterea salarială. ”Creșterea majoritară este cu 10%. 

Excepție fac două categorii de persoane, muncitorii care aveau salariul minim pe 
economie și majorarea salariului minim pe economie este de 14% și ne-a mai 
sărit în ochi că există o categorie din conducerea instituției, directorii executivi, 
care beneficiază de o majorare de 13,7. Cred că ar fi corect să avem o majorare 
de 14% pentru toată lumea pentru că 14% este mai puțin oricum decât inflația. 

Dar pot accepta că există o explicație și aș vrea să ne explice domnul primar de 

ce pentru anumite funcții majorarea este mai mare și mă refer aici la funcțiile de 
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conducere decât pentru alte funcții care sunt tot de conducere. Și mă refer la șef 

serviciu, șef birou și alte categorii, inclusiv inspectori și funcționari fără funcții 

de conducere care beneficiază doar de 10%”.  
Dnul primar Leonard Achiriloaei precizează că au fost niște lucruri care s-

au echilibrat. ”Unele salarii sau marea majoritate a salariilor care beneficiază de 

14% tocmai în zona personalului necalificat, care urma să aibă salariu mai mic 

decât salariul minim pe economie de la începutul anului și de aceea evident că 

trebuia să existe o diferență între ei, o ierarhizare și acest lucru nu a fost posibil 
decât prin aplicarea unor procente diferențiate pentru a nu avea cel care este 

total necalificat salariu mai mare decât unul calificat. Și de aceea multe persoane 
care se încadrează în acestă categorie au primit într-adevăr mai mult de 10%, la 

fel și cum alții nu au primit chiar 10%. Acesta a fost principiul pe care am plecat 
în urma discuției și analizei pe care am făcut-o la nivelul primăriei cu 

departamentul economic și departamentul de resurse umane pentru ca impactul 
bugetar în anul viitor să fie unul suportabil sau previziunea să fie suportabilă și 

să nu avem sincope, având în vedere faptul că anul viitor vom avea nevoie de 

cele mai mari sume pentru cofinanțare și de aceea trebuie să fim prudenți cu 

toate aceste lucruri. Am încercat să facem așadar, să existe o diferențiere și un 

echilibru foarte clar între funcțiile atât de conducere, cât și de execuție din 

primăriei municipiului Roman”.  
Dnul viceprimar Radu Constantin Samson este de părere că această 

măsură este o lipsă de solidaritate sau o lipsă de echitate în luarea măsurii, atât 

timp cât anumiți șefi au majorare de 14% și alți șefi au majorare doar de 10%. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei consideră greșită această afirmație. 
Dnul viceprimar Radu Constantin Samson afirmă că directorii au 14% și 

șefii de serviciu, șefii de birou și funcționarii au doar 10%. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei subliziază că tocmai pentru echilibrare, 

la unii a fost un procent și la alții un procent. ”Într-adevăr e posibil ca cel care 

nu a avut sau nu a avut înainte o majorare și avea un salariu mai mic, a fost 
nevoie de o ajustare pentru a echilibra. Și într-adevăr a primit peste 10 %. Sunt 

două, trei cazuri, sunt cazuri singulare. Noi vorbim de principiul care se aplică 

zecilor de angajați din primăria municipiului Roman, pentru cei care trebuia să 

aplicăm atât salariul minim pe economie, cât și acel principiu al echității”. 
Dna Otilia Gălățanu -  șef Serviciu Resurse Umane Salarizare precizează 

că în ceea ce îi privește pe directori, aceștia au fost aduși la nivelul arhitectului 
șef.  

Dnul primar Leonard Achiriloaei afirmă că acest lucru s-a făcut în urma 

unor negocieri asumate și cu prezența tuturor reprezentanților din toate 
compartimentele primăriei care aveau reprezentativitate, cei cu care a și semnat 

contractul colectiv de muncă și inclusiv reprezentanții sindicatelor. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
  

La punctul 11) de pe ordinea de zi – aprobarea funcţiilor publice, a 
organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile 
publice subordonate fără personalitate juridică - 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 12) de pe ordinea de zi – aprobarea organigramei, situaţiei 

posturilor  şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman 
– avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dnul viceprimar Radu Constantin Samson întreabă dacă managerul 

Spitalului Roman prevede cumva externalizarea și a altor servicii din cadrul 

Spitalului Roman, în afară de cel de asistență juridică. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei menționează că nu este o externalizare. 

”Este o precizare legală și aceasta se face doar cu avizul Consiliului Local. Nu 

există altă externalizare”. 
Dnul consilier Ionuț-Liviu Ciocoiu nu a participat la vot. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 

voturi ”pentru”. 
 

La punctul 13) de pe ordinea de zi – modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 128 din 26.06.2020 cu privire la aprobarea contractării unei/unor 
finanțări rambursabile externe/interne în baza garanțiilor proprii, în 

valoare de până la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei – avizul comisiei 
pentru buget-finanțe a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dna consilier Teodora Baciu afirmă că i se pare foarte interesantă 

alăturarea acestui proiect cu următoarele două proiecte. ”Practic în primele două 

proiecte ni se spune că este oportun să mergem mai departe într-un proiect 
comun cu APA SERV, iar în al treilea se spune că este mai bine să ne despărțim. 

E ca și cum prin acest proiect și prin următorul vrem să facem un copil 

împreună, dar prin al treilea proiect vrem să divorțăm. Deci e foarte interesantă 

această alăturare și având în vedere acest lucru și fractura de logică, eu mă voi 

abține. Mulțumesc!” 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14  

voturi ”pentru” și 5 voturi ”abțineri” (dnul R.C. Samson, dnul A. Buzdugan, 
dnul Gh.O. Mărtici, dnul I. Corbu, dna T. Baciu). 

 

La punctul 14) de pe ordinea de zi – aprobarea valorii investitiilor 
aferente UAT Roman si participarea la cofinantarea  pentru “Proiectul 

regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 
Neamt, in perioada 2014-2020 ” – avizul comisiei pentru buget-finanțe fost 
favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul viceprimar Radu Constantin Samson dorește să facă o clarificare. 

„Mai ales din întâmpinarea problemei ridicate de doamna consilier Baciu. 
Aprobarea acestui proiect de participare în POIM-UL propus de operatorul de 
apă nu înseamnă că rămânem legați pe viață de operatorul de apă. Investiția 

propusă la acest subiect este investiția Uniunii Europene prin fonduri europene 

în serviciul de alimentare cu apă și colectarea apelor uzate din Roman. Dacă noi 
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peste doi ani, că probabil va dura până vom ieși din contractul cu APA SERV, 

dacă vom reuși să ieșim, dacă peste un an sau peste doi sau peste zece ieșim din 

contractul cu actualul operator de apă, va trebui să îi returnăm operatorului doar 

contribuția cu care a participat el la acest proiect, cota lui de cofinanțare în 

valoare de 10%. Restul fondurilor europene rămân investiții în serviciul de 

alimentare cu apă al municipiului Roman. De asta trebuie avut în vedere că este 

o investiție cu fonduri europene în  serviciul de alimentare cu apă, indiferent 

care este operatorul. Ca să vă răspund la întrebarea de mai devreme și asta nu 

exclude posibilitatea ca noi să ieșim prin aprobarea următorului proiect din 

relația cu APA SERV”. 
Dna consilier Teodora Baciu mulțumește de precizări. ”Fonduri europene 

sunt și vor fi, oportunități sunt și vor mai fi, dar cu siguranță romașcanii merită 

și au nevoie de un furnizor de servicii care să fie mult mai capabil decât cel 

actual”. 
Dnul viceprimar Radu Constantin Samson  este de acord în totalitate. 

”Trebuie să schimbăm operatorul de apă și nu cred că e nimeni în Consiliul 
Local de altă părere sau în conducerea primăriei. ” Nu avem nici o garanție, că 

domnul primar cred că e mai informat decât mine pe tema asta, că în următorul 
exercițiu financiar vor mai exista fonduri pentru modernizarea rețelelor de 

utilități, având în vedere că am avut atâția ani la dispoziție  și nu avem garanția 

că vor mai exista astfel de fonduri și atunci cred că ar fi bine să profităm de 

orice oportunitate, chiar dacă din păcate momentan suntem de mână cu 

compania actuală de apă, care sperăm, la fel ca și dumneavoastră să se 

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

voturi ”pentru” și 3 voturi ”abțineri” (dnul I. Corbu, dnul R.C. Samson și dna T 

Baciu).. 
 

La punctul 15) de pe ordinea de zi – inițierea procedurii de reziliere a 

Constractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009 
aprobat prin H.C.L. nr. 89 din 14.05.2009 - avizul comisiei pentru 
administrație publică locală, sport și turism a fost favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost nefavorabil. 
Dnul consilier George Alexandru Bălan dorește să intervină. ”Am asistat 

încă dinainte la cele două proiecte, la discuții pe marginea acestui de al treilea 
proiect. Indiscutabil suntem toți de acord în Consiliul Local, ca tot ce ține de 

municipiul Roman, că la momentul acesta furnizarea serviciului de apă în 

Roman nu se face așa cum trebuie. Cauzele..... o situație care trenează de foarte 

mulți ani. Nu e de ieri, de astăzi și ne-am trezit acum că am descoperit apa caldă. 

Situația de fapt este datorită neinvestițiilor, nu spun cine trebuia să le facă, în 

rețelele de apă. De aici avem pierderi, întreruperi și așa mai departe. Dar luarea 
unei decizii, hai să îi spun cel puțin emoționară la momentul acesta, fără să avem 

în spate un studiu clar, să angajăm niște experți, un expert fie că este juridic, 
avocat, proiectant, care să ne spună exact dacă ne costă și cât ne costă ieșirea din 

contractul cu APASERV, care sunt pașii care trebuie să îi facem, etapizat. Pare o 
decizie, cel puțin pripită la momentul acesta și neînțeleaptă. În condițiile în care 

tocmai cu un proiect mai devreme, am aprobat să participăm alături de APA 
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SERV în programul  mare  pe care îl accesează dânșii pentru investiții de 30 de 

milioane de euro în zona Roman, unde și noi punem o sumă importantă. Este o 

decizie pripită și care ar trebui luată în momentul în care luăm doar în urma unui 

raport a unei expertize care să ne spună clar pașii care trebuie să îi facem, cât ne 

costă, dacă ne costă și cât timp o să dureze. Să admitem că aprobăm astăzi, da 

ieșim, mâine din APASERV și ce facem? Avem aceleași țevi în pământ. Acesta 

este punctul de vedere la momentul acesta a grupului PSD, nu că ne convine 
cum e furnizată apa în Roman. Doar că ar trebui o analiză mult mai chibzuită, 

având în vedere că și în anul 2020, autoritatea locală a mai încercat un demers 

de acest gen și în instanță s-a respins. De aceea, proiectul așa cum este el pus 
astăzi, noi o să ne abținem. Mulțumesc!” 

Dnul primar Leonard Achiriloaei vine cu câteva completări. ”În calitate de 
inițiator vreau să clarific lucrurile. Cu toții suntem convinși și constatăm că cea 

mai mare problemă din municipiul Roman este apa. Cu toții suntem convinși că 

serviciul nu este furnizat așa cum trebuie. De aceea trebuie să fim și mă bucur că 

unii chiar au înțeles acest lucru, să nu amestecăm treburile. Deci contractul pe 

care îl avem cu actualul operator este contract în vigoare, iar operatorul care 
încasează trebuie să facă serviciul, trebuie să implementeze proiecte, trebuie să 

facă întreținere, trebuie să facă reparații capitale. Sunt obligații contractuale. 

Punct! Dincolo este vorba despre perspectiva orașului. Noi nu putem să 

rămânem indiferenți și chiar așa cum spuneați că am avut demersuri mai demult, 

asta nu înseamnă că nu putem să facem alte demersuri. Poate că demersurile 

acelea tocmai că nu au fost făcute chiar cum trebuie. De aceea acest demers îl 

consider unul necesar și obligatoriu. Acest demers este, dacă vă uitați cu atenție, 

structurat pe trei etape. Deci exact ceea ce ați spus dumneavoastră se va 

întâmpla în prima etapă, adică va fi un expert care ne va da soluții, care ne va 

arăta care sunt posibilitățile și variantele pentru etapele ulterioare, reziliere de 
contract, ieșire din ADI, toate făcute etapizat. Nu se va lua o decizie fără a avea 

în spate o justificare. Acesta este un demers pe care trebuie să îl facem pentru că 

lucrurile nu s-au îmbunătățit în toată această perioadă. Adică am stat de fiecare 
dată la masă, am vorbit și atât. Nu s-a întâmplat nimic. De aceea, în aceste 
condiții, dreptul și responsabilitatea ca și autoritate locală este de a identifica un 

operator sau de a găsi un operator care să facă ceea ce vrem noi. Să poată face 

intervenții care se fac într-o oră, să le facă într-o oră, nu într-o zi întreagă și să 

nu stăm cu apa oprită pentru că nu se poate face o intervenție că nu avem 

disponibilități, capabilități. De aceea noi vrem dispecerat, noi vrem intervenție 

rapidă, noi vrem anumite investiții asumate și capacitate tehnică și financiară 

pentru a furniza un serviciu de calitatate Romanului. Pentru că romașcanii 

plătesc apă încontinuu. Deci ei nu opresc plățile către furnizor. Aș cum un alt 

instrument sau un alt document pe care îl avem la îndemână este și hotărârea 

instanței în urma constatării Oficiului pentru Protecția Consumatorilor care a 

arătat că de fapt în anul 2019 serviciul nu a fost furnizat la minim 85% din 

capacitate. De aceea noi acum considerăm că avem și instrumente și motive 

pentru a face acest demers normal, corect, în interesul romașcanilor și nu din alt 
interes. Mulțumesc!” 

Dnul viceprimar Radu Constantin Samson aduce la cunoștință că anul 
acesta, timp de 219 zile, deci în 219 nopți din anul acesta, conform anunțurilor 
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publicate pe sitte-ul APA SERV, în Roman s-a furnizat apă cu presiune redusă. 

”Știm că în realitate a fost furnizată apă cu presiune redusă tot anul, cu excepția 

câtorva nopți, doar că operatorul nu a publicat tot timpul anului. Asta înseamnă 

un număr total de șapte zeci și ceva de zile în care nu a fost apă în Roman, dacă 

am pune oră lângă oră. E aproximativ 25% din perioada totală de furnizare. Deci 

clar că avem nu doar 85% serviciu afectat, ci 75% maxim serviciu funcțional din 

timp. Calitatea efectuării serviciilor de către operator scade de la o zi la alta și 

scade datorită proastei organizări interne a operatorului și cunosc aceste aspecte 
mai bine decât oricine din primărie pentru că eu cu asta mă ocup. Sunt 

reprezentantul primăriei în relația cu APA SERV prin exercitarea serviciului. Și 

recomandarea mea este pentru ca toți consilierii locali să voteze pentru 

începerea demersurilor de ieșire din acest contract. Acum bineînțeles totul va 

avea ”. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 

voturi ”pentru” și 6 voturi ”abțineri” ( dnul G.A.Bălan, dnul R.C. Curpăn, dnul 

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

La punctul 16) de pe ordinea de zi – aprobarea achiziţionării unor 

servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman - 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 17) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
56/29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor 
comunitari - avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil cu 
amendamentul de a se completa art. 2 cu sintagma ”........ si se vor aplica 
unitatilor-administrativ teritoriale care vor incheia Protocoale de colaborare cu 
Direcția Municipal Locato Roman. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu același amendament. 
Urmare a supunerii la vot amendamentul sus-menționat a fost aprobat în 

unanimitate de voturi. 
Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu amendament a fost 

aprobat în unanimitate de voturi. 
 

La punctul 18) de pe ordinea de zi – abrogarea parțială a  Hotărârii 

Consiliului Local nr. 100/27.04.2018 privind aprobarea încheierii de 
protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân - 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 19) de pe ordinea de zi – modificarea Hotărârii Consiliului 

Local   nr. 195 din 21.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului  „Proiect integrat de 
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reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și 

dotare Sală  de Sport - pentru învățământul general obligatoriu, 

reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea 
drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Roman”- 
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 20) de pe ordinea de zi – aprobarea tipului de suport 

alimentar în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolari şi elevi, conform O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022  ” - 
avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil . 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil cu îndreptarea erorii materiale 
strecurate în anexa nr. 1, la centralizator total zile, pe module pe cele două 

puncte de servire, Liceul cu Program Sportiv, la poziția cu nr. 4, s-a trecut 30 de 
zile în loc de 31 cum corect este, iar în tot cuprinsul anexei nr. 2 sintagma 
”pachete masă caldă” se va înlocui cu ”pachete alimentare”. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre cu îndreptarea erorii 
materiale a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La punctul 22) de pe ordinea de zi – aprobarea solicitării de 

transmitere în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, a 
unui tronson de drum public, aflat în administrarea județului 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 23) de pe ordinea de zi – îndreptarea erorii materiale 
strecurate în anexa la H.C.L. nr. 224 din 05.10.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale din municipiul Roman - Strada Sucedava, bl. 
7A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3: Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale- 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 24) de pe ordinea de zi – aprobarea participării 

Municipiului Roman la proiectul „PERFORMANȚĂ ÎN FORMAREA 

PROFESIONALĂ PRIN PARTENERIATUL CU MEDIUL ECONOMIC 
PENTRU DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
DUAL LA USV – DUAL USV” - avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost 
favorabil. 
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Avizul comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret a fost 

favorabil. 
Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei face câteva clarificări. ”Am intrat cu 

acest proiect în Consiliul Local pentru că așa cum spuneam cu ceva timp în 

urmă, mi-aș fi dorit ca în municipiul Roman, în locul fostului liceu nr 1 să facem 
un campus pentru învățământul dual. Program care finanța astfel de investiții era 

plan național de redresare și reziliență. Dar având în vedere faptul că ultima 

variantă de ghid pe care a promovat-o Ministerul Fondurilor Europene privind 
învățământul dual a făcut imposibil acest lucru, am fost nevoiți să ne afiliem 
unui consorțiu în jurul unei universități pentru a putea face ceea ce știm că avem 

nevoie, forță de muncă bine calificată, forță de muncă de care este nevoie aici în 
zona Romanului. Și de aceea poate vă întrebați de ce cu Suceava am găsit acolo 

deschidere și colaboratori de încredere și împreună cu reprezentanții de la 

Colegiul Tehnic Vasile Sav din Roman am demarat acest proiect și sunt convins 

că va fi un plus pentru municipiul Roman. Evident că în momentul în care va fi 
altă oportunitate în acest sens vom profita de ea. Asta este ceea ce ghidul ne-a 
putut oferi prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de care noi a trebuit 

să profităm în acest moment. Vă mulțumesc!” 

Dnul viceprimar Radu Constantin Samson afirmă că a discutat cu 
reprezentanții universității, care au inițiat acest proiect la nivel de Moldova, sunt 
mai multe orașe care participă și mai multe unități de învățământ din aceste 
orașe. ”Am înțeles de la dumnealor și astfel fac un apel către domnul primar și 
dacă vorbim de astfel de proiecte să le susținem și noi în Consiliul Local, că mai 

pot adera și alte unități de învățământ”. 

Dnul primar Leonard Achiriloaei dorește să intervină. ”Dacă v-ați fi 

interesat cum trebuie până la capăt, ați fi aflat poate că acele colegii nu au intrat 

că nu au vrut. Sunt discuții, dar pentru că trebuie să ai în curicula școlară această 

specialitate, nu puteai să accepți. De aceea am spus, ulterior, alte oportunități sau 

alte lucruri care vor fi posibile, în acest moment nu era posibil. De asta, dacă ați 

fi vorbit, ați fi aflat acest lucru. Mulțumesc! 

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

 
Punctul 21) - Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau 

viceprimarului. 
Dnul primar Leonard Achiriloaei invită membrii Consiliului Local, 

romașcanii și reprezentanții primăriei municipiului Roman la evenimentele care 
vor mai avea loc în municipiul Roman. ”Mă refer aici la “Festivalul de Datini și 

Obiceiuri” în data de 29 decembrie, organizat cu sprijinul Asociației Roman 

Metropolitan, unde vă așteptăm pentru a vedea reprezentanții din fiecare 

comună și bineînțeles în noaptea Noului An, la trecerea spre Noul An vă aștept 
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în Piața Roman-Vodă pentru a petrece împreună ultimele clipe din acest an. Iar 
pentru că e ședința festivă e posibil să ne mai vedem în ședințe până la sfârșitul 

anului, dar pentru că e festivă o să vă mulțumesc și eu pentru colaborare, pentru 
sprijin, chiar dacă au fost momente mai dificile sau mai tensionate, până la urmă 

important este ca administrația să prospere, să devină o administrație modernă și 

vă mulțumesc pentru sprijinul tuturor, Consiliului Local, aparatului tehnic și de 
specialitate din primăria municipiului Roman, tuturor celor care sunt alături și pe 

care nu îi vedem de fiecare dată pentru că de unul singur nu e posibil să reușești. 

De aceea, uite că împreună putem să facem lucruri bune și mărețe pentru 

Roman. Vă mulțumesc! Vă doresc sărbători fericite, sănătate, liniște și să ne 
vedem cu bine în anul în care intrăm! 

Nemaifiind alte intervenţii, dna președinte Roxana Dumitrița Lohan 
declară închise lucrările şedinţei. 

  
 

PREŞEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ                                        
    Consilier,              Secretarul general al municipiului Roman     

   Roxana Dumitrița LOHAN                                  Gheorghe CARNARIU                                                                                                                                                                                 


