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HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI
ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
PROIECT: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă în
Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 23.06.2017
Analizând expunerea de motive nr. 10561 din 20.06.2017 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 10562 din 20.06.2017 al Serviciului "Managementul Proiectelor";
Văzând avizul favorabil nr. __ din 23.06.2017 al Comisiei pentru buget –
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 23.06.2017 al Comisiei pentru Urbanism şi
Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 23.06.2017 al Comisiei
juridice, precum şi avizul de legalitate nr. _____ din 23.06.2017 al Secretarului
municipiului Roman;
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Având în vedere Apelul de proiecte POR/2016/5/5.2/1, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban
şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și
promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” şi “d”, alin. 4, lit. “a” şi “f”, alin.
6, lit. “a”, pct. 10, ale art. 45, alin. 2, lit. “a”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b”
din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1. Se aprobă proiectul "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi
condiţiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora", în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.2 –
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor
de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a
zgomotului, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1;
ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea factorilor de
mediu şi condiţiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora",
în cuantum de 1.967.189,04 lei (inclusiv T.V.A.);
ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și
contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 39.580,76 lei,
reprezentând cofinanțarea proiectului "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi
condiţiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora";
ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă
în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora", pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local;
ART. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale;
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ART. 6. Se împuterniceşte Micu Lucian Ovidiu - Primar al Municipiului
Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare
în numele Municipiului Roman;
ART. 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului
Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:
- Dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est;
- Serviciului "Managementul Proiectelor" - Municipiul Roman;
- Direcţiei Economice - Municipiul Roman;
ART. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la
sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al
Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 23.06.2017, cu un număr de __
voturi pentru, voturi abţineri _, voturi împotrivă _, din totalul de __ consilieri
prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Ilie BOLOCA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 10561 din 20.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
și a cheltuielilor legate de proiect
PROIECT: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă în
Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1
Având în vedere Apelul de proiecte cu finanţare europeană nr.
POR/2016/5/5.2/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, a fost
depus un proiect - "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în
Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora", având Nr. de înregistrare
NE/NT/2016/5/5.2/1/285/25-11-2016, proiect care se află, în prezent, în faza de
finalizare a evaluării tehnico - financiare, urmând perioada de precontractare.
Acest parc - Parcul Jora - va fi amenajat pentru agrement şi petrecere a
timpului liber, pentru toţi locuitorii municipiului Roman, având astfel consecinţe
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directe asupra îmbunătăţirii mediului urban, a reducerii poluării aerului şi a
reducerii zgomotului în oraş.
În acest parc vor fi realizate obiective în domeniul divertismentului, al recreerii, al
destinderii, al mişcării, al jocului, necesare locuitorilor municipiului Roman.
Consider o oportunitate potrivită pentru amenajarea unui parc într-un teren
intravilan din Municipiul Roman, în apropierea malului stâng al râului Moldova,
fiind, în prezent, o zonă ocupată de arbori crescuţi spontan.
În acest scop, trebuie aprobat proiectul şi cheltuielile legate de proiect, în
conformitate cu propunerile din etapa de evaluare şi selecţie. Propun avizarea
favorabilă. Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

2|Page

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman - Vodă Nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Serviciul emitent: "Managementul proiectelor"
Nr. 10562 din 20.06.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
și a cheltuielilor legate de proiect
PROIECT: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă în
Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1
Prin proiectul cu finanţare europeană "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi
condiţiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora", ce
va fi precontractat în curând, depus în cadrul Programului Operațional Regional
2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea,
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii
5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului, Apelul de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1, se va amenaja un
parc - Parcul Jora, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi de viaţă în
Municipiul Roman.
Zona propusă spre amenajare va cuprinde următoarele funcţiuni principale:
- alei pietonale;
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- zonă pietonală pentru promenadă;
- piste pentru biciclişti;
- locuri de joacă;
- derdeluş pentru sănii;
- amenajări peisagistice;
- grupuri sanitare
Parcul Jora va beneficia de iluminat public şi iluminare ambientală, mobilier
urban (bănci din lemn, coşuri de gunoi metalice stradale), zonă pietonală,
terasamente, sistem de irigaţii, reţele de apă - canal, sistem de supraveghere video,
piste pentru biciclişti, spaţii verzi - gazon, alei principale şi alei secundare.
Proiectul se află, în prezent, în faza de finalizare a evaluării tehnico financiare, urmând perioada de precontractare. Astfel, trebuie aprobat proiectul şi
cheltuielile legate de proiect în ultima formă rezultată în urma etapei de evaluare şi
selecţie.
Principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei:
1. Valoarea totală a investiţiei:
Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA eligibil) = 1.967.189,04 lei
(cheltuieli eligibile)
2. Durata totală de realizare a proiectului: 44 luni, din care 16 luni - lucrări
de
execuţie
3. Finanţarea investiţiei:
Investiţia va fi finanţată astfel:
I. 1.927.608,28 lei (inclusiv T.V.A.) finanţare nerambursabilă, reprezentând
98% din
valoarea eligibilă a proiectului;
II. 39.580,76 lei (inclusiv T.V.A.) reprezentând contribuţia proprie de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului;
Apreciez ca deosebită oportunitatea de a implementa acest proiect în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 şi ca benefică intenţia de a se
investi în amenajarea Parcului Jora, având ca finalitate revitalizarea zonei prin
amenajarea acesteia pentru agrement şi petrecerea timpului liber, în scopul
îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător şi a vieţii populaţiei municipiului
Roman.
Deci, recomand adoptarea prezentei hotărâri.
Şef Serviciul "Managementul Proiectelor",
PĂVĂLUŢĂ IRINA
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