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Emitent: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
Nr. 15016 din 23.02.2023  

 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat la şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local Roman din 21.02.2023; 

 
Şedinţa a fost convocată, prin dispoziţia Primarului nr. 168 din 

20.02.2023. 
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 15 consilieri locali, lipsind 
motivat dna consilier Teodora Baciu, dnul consilier Alin Buzdugan, dnul 
consilier Dragoș Viorel Moroșanu, dnul consilier Adrian Alin Tănase, dna Dana 
Lăcrămioara Păiuș, dnul consilier Bogdan Roman). 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu îl informează pe dnul preşedinte 
Gheorghe-Ovidiu Mărtici cu privire la cvorumul și la majoritatea necesară 
pentru adoptarea fiecărei hotărâri. Astfel, pentru:  

❖ punctul 1 – majoritate simplă – 8 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; 
❖ punctul 7 – majoritate absolută – 11 voturi; 
❖ punctul 8 – majoritate absolută – 11 voturi. 
 

 

Dnul secretar Gheorghe Carnariu 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, cu mențiunea ca proiectul 8 să 

devină proiect 6 pe ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate  de 
voturi, după cum urmează: 

 

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 194 din 21.08.20218 privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a 
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: ”Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Centrului Multicultural ”Unirea”, 
reabilitarea și modernizarea străzilor și căilor de acces  în 
municipiul Roman” – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul 
Municipiului Roman – C2 și C5; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor ce 
vor fi efectuate în cadrul proiectului: ”Renovarea energetică 

moderată a clădirilor publice din municipiul Roman – Școala 

Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”- Corp B – Grădinița cu 
program normal din str. Cuza Vodă nr. 9 bis” în cadrul Apelului 

de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, 
titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1 – iniţiator Leonard Achiriloaei - 
Primarul Municipiului Roman – C2 și C5; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 
din 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 – C2 și C5; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități 

pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de  transport 
urban de călători în municipiul Roman  – iniţiator Leonard 
Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C2 și C5;  

6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de asociere 
(CNRV) – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C2, C4 și C5; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe 
anul 2023 – iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman – C2 și C5; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 
Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România 

și Orașul Samothraki, Prefectura Evros, din Republica Elenă – 
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iniţiator Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman – C3 și 
C5; 

 
La punctul 1) de pe ordinea de zi – alegerea preşedintelui de şedinţă – 

avizul comisiei pentru administrație publică locală, sport și 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 – modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 194 din 21.08.20218 privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a 
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: ”Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Centrului Multicultural ”Unirea”, reabilitarea și 

modernizarea străzilor și căilor de acces  în 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 3) de pe ordinea de zi – aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor ce vor fi 
efectuate în cadrul proiectului: ”Renovarea energetică moderată a 

clădirilor publice din municipiul Roman – Școala Gimnazială ”Alexandru 

Ioan Cuza”- Corp B – Grădinița cu program normal din str. Cuza Vodă nr. 
9 bis” în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a 

clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1 – 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 – modificarea și completarea anexei 
nr. 2 din 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. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan afirmă faptul că se discută la 
acest proiect modificarea anexei nr 2 la un împrumut care s-a votat deja în 2018. 
”Grupul consilierilor PSD nu este de acord cu suplimentarea anexei. După cum 

ați observat am votat hotărârea din urmă pentru reabilitarea tuturor unităților de 

învățământ. Opinia noastră este că admnistrația locală ar trebui să găsească alte 

surse de finanțare și să nu îndatorăm și mai mult orașul. Mulțumesc!” 
Dnul primar Leonard Achiriloaei dorește să clarifice un pic lucrurile. 

”Împrumutul sau lista de împrumut pe care a propus-o acum este o listă care 

conține obiective viitoare și tocmai pentru a pregăti în bune condiții viitoarele 
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proiecte și asigurarea cofinanțării pentru viitoarele proiecte facem acest lucru. 
Iar pe listă, așa cum știți, noi am propus să finanțăm mai multe obiective de 

interes local și vorbim aici de cofinanțarea pentru un posibil proiect de 

infrastructură de apă și canal pentru proiectul destinat reducerii infecțiilor 

nosocomiale pentru unitățile spitalicești și iată astăzi venim cu o cofinanțare 

care reprezintă cheltuieli neeligibile în PNRR. Acest lucru trebuie asigurat dacă, 

vedeți dumneavoastră, ați spus din alte surse. Trebuie să și identificați din care 

surse, că toate înseamnă surse de buget local pentru că degrevăm prin această 

procedură bugetul local, partea de funcționare curentă a bugetului local. Este un 
demers care urmează să aibă loc. Nu se întâmplă în acest moment și de aceea noi 

trebuie să pregătim toate proiectele europene și să avem asigurată partea de 

cofinanțare. La fel cum vedeți, pentru ceea ce astăzi avem în implementare, 

toate proiectele din POR pentru care tot în aceeași procedură am asigurat 

cofinanțarea. Mai mult, așa cum am mai discutat într-o ședință anterioară, unul 
din proiectele importante pentru județul Neamț, acela care îl desfășurăm în 

parteneriat cu Consiliul Județean și cu Direcția Generală de Asistență Socială a 
județului Neamț, proiectul CARE, care se adresează iată, pentru toți cei care au 

nevoie de astfel de servicii din județul Neamț, Romanul asigură o cofinanțare de 

aproape două milioane cinci sute, cheltuieli neeligibile și cote de cofinanțări 

pentru acel proiect, e interes județean. Aș fi vrut și v-am rugat acum ceva timp 
să faceți demersuri la nivelul Consiliului Județean să ni se asigure, din 
veniturile, din bugetul Consiliului Județean această cofinanțare pentru a degreva 
bugetul local. De aceea consider că trebuie să avem aceeași abordare în sens 
constructiv, dacă vrem să finalizăm și să implementăm astfel de proiecte. De 
aceea, uitați, vă dau altă soluție, altă sursă, să veniți cu acestă sursă de 

cofinanțare pentru toate proiectele de interes local și atunci le vom retrage de pe 
această listă, inclusiv cel cu cofinanțarea la proiectul de apă și canal. Poate veni 
Consiliul Judeșean cu întreaga sumă să cofinanțeze acel proiect dacă nu suntem 

de acord să asigurăm această cotă de cofinanțare. De aceea este astfel introdus 
astăzi în listă această anexă pentru cofinanțare dintr-un viitor împrumut, cum am 
introdus și am aprobat mai devreme, iată, proiectul ca să se depună în această 

formă. De aceea consider eu că ar trebui să aprobăm și să mergem în acest fel 

constructiv pentru finanțarea și asigurarea finanțării pentru toate obiectivele de 

dezvoltare din municipiul Roman. Mulțumesc!” 
Dnul viceprimar Radu-Constantin Samson precizează că și el și colegii 

din USR au avut aceeași dilemma. ”De ce cheltuieli neeligibile la un proiect la 
care ne-am bucurat cu toții la ședința în care a apărut prima data acest proiect, că 

este 100% eligibil. Chiar dumneavoastră ați avut atunci o intervenție și ați 

felicitat compartimentul respectiv, compartimentul care se ocupă. Am cerut 

explicații, chiar înainte de ședință, desi am primit materialele foarte din scurt și 

acești 430 de mii, aproximativ, plus TVA, acoperă costuri cu amenajarea, cu 

relocarea și redimensionarea grupurilor sanitare din grădiniță, care sunt foarte 

mici în momentul acesta și cu implementarea măsurilor de siguranță la incendii, 

care din nou sunt foarte importante și câteva modificări structurale care sunt 

făcute și pentru creșterea rezistenței seismice a clădirii. De aceea și noi aveam 

dubii într-adevăr despre oportunitatea împrumutării acestor bani, dar e o cauză 

mai nobilă decât alte lucruri care se regăsesc pe lista inițială a împrumutului pe 

care ați aprobat-o, cu excepția consilierilor USR. Este un lucru necesar, pentru 
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ce se bugetează acești 400 și ceva de mii de lei, este un lucru strict necesar 
pentru acest proiect”. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan menționează că nu a spus că banii 

aceștia nu sunt reali. ”Este vorba de 502 mii de lei inclusiv TVA. Singura 
solicitare a fost către autoritatea locală pentru noi ca și consilieri locali nu ne 
putem implica să găsim surse de finanțare, decât la nivel informal. Să se 

găsească altă sursă pentru acești bani, nu să împovărăm bugetul orașului. Pur și 

simplu! Noi nu am spus că nu trebuiesc banii aceștia sau e ceva ilegal sau 
incorect. Suntem de acord cu proiectul, încă o dată repet, l-am votat la punctul 
anterior toți. Doar am cerut ca pentru acești bani să se găsească altă sursă de 

finanțare. Este foarte simplu”. 
 Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost respins întrucât au 
fost 10 voturi ”pentru” și 5 voturi ”abțineri” (dnul. I. L. Ciocoiu, dnul R. C. 
Curpăn, dnul. G. A. Bălan, dna I. Havrici Tomșa, dnul E. Patrașcu)  
 

La punctul 5) de pe ordinea de zi – modificarea H.C.L. nr. 
6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de 
facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de  transport 
urban de călători în 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 6) de pe ordinea de zi – încheierea unui acord de asociere 

(CNRV) – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 
 Dna consilier Roxana Ioana Iorga nu a participat la vot. 
  Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 
voturi ”pentru”. 
 

 
La punctul 7) de pe ordinea de zi – aprobarea rectificării bugetului 

local pe anul 2023 – avizul comisiei pentru buget-finanțe a fost favorabil. 
 Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dnul consilier George-Alexandru Bălan afirmă că grupul consilierilor 
PSD solicită votarea pe componente a anexei. ”Sunt două lucruri în principal, o 
sumă de 260 de mii de lei pentru autoturisme electrice și o sumă de 24 de mii de 

lei pentru contractul de colaborare cu Colegiul Național Roman Vodă. 

Propunerea este să încercăm să supunem la vot pe componente”. 
Urmare a supunerii la vot propunerea grupului de consilieri PSD a fost 

respinsă întrucât au fost 5 voturi ”pentru” (dnul. I. L. Ciocoiu, dnul R. C. 
Curpăn, dnul. G. A. Bălan, dna I. Havrici Tomșa, dnul E. Patrașcu)  și 10 voturi 
”abțineri”. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 8) de pe ordinea de zi – aprobarea încheierii Acordului de 
Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și Orașul 

Samothraki, Prefectura Evros, din Republica Elenă – 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. 
 
 Nemaifiind alte intervenţii, dnul preşedinte Gheorghe-Ovidiu Mărtici 
declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          

    Consilier,                 Secretarul general al municipiului Roman 
 Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI                                  Gheorghe CARNARIU 


