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HOTĂRÂRE DE APROBARE
a documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
PROIECT: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul
Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi"
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/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni.

HOTĂRÂRE
Nr. ____ din 22.06.2018
Analizând expunerea de motive nr. 11826 din 19.06.2018 înaintată de
Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 11827 din 19.06.2018 al Serviciului "Managementul Proiectelor",
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 22.06.2018 al Comisiei buget – finanţe,
avizul favorabil nr. ____ din 22.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de
legalitate nr.____ din 22.06.2018 al Secretarului municipiului roman.
Având în vedere Apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, 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 cele 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 condiţiilor de mediu şi de
viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi", 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/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni;
Art. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (Studiul de fezabilitate)
și indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi", întocmită
şi actualizată de S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moineşti, la valoarea totală a
devizului general de 4.269.025,70 lei (inclusiv T.V.A.);
ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi", în
cuantum de 4.295.562,76 lei (inclusiv T.V.A.);
ART. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (108.441,01
lei), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de
83.742,45 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi";
ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în
Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi", pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local;
ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale;
ART. 7. 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. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului
Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:
- Primarului Micu Lucian-Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est;
- Serviciului "Managementul Proiectelor" - Municipiul Roman;
- Direcţiei Economice - Municipiul Roman;
ART. 9. 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, 22.06.2018, cu un număr de __ voturi
pentru, voturi abţineri __, voturi împotrivă __, din totalul de __ consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la Hotărârea nr. ___ din 27.06.2018 a Consiliului Local
al Municipiului Roman
privind descrierea investiției
" Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman
prin amenajarea Parcului Zăvoi"
Terenul pe care se va amenaja zona de agrement este situat în intravilanul
Municipiului Roman, are suprafața totală de 73.365,00 mp, învecinându-se cu următorii:
- la Nord: proprietăți private și domeniul public al municipiului Roman;
- la Est: proprietăți private și domeniul public al municipiului Roman;
- la Sud: râul Moldova;
- la Vest: aleea Vasile Lupu, proprietăți private și domeniul public al municipiului
Roman
Amplasamentul luat în studiu este situat pe terasa inferioară a râului Moldova.
Zona de agrement propusă a se realiza va cuprinde următoarele funcțiuni principale:
Suprafata totală de teren care se va amenaja: 73.365 mp, din care:
-

Alei pietonale principale: 550 m lungime, 2,50 m lățime, 1375 mp;
Alei pietonale secundare: 800 m lungime, 1,50 m lățime, suprafaţa: 1200 mp;
Piste pentru bicicliști: 2 m lățime, 1.100 ml lungime totală, S tot.: 2.200 mp;
Scenă: 316 mp;
Zonă parcare de biciclete: 120 mp;
Locuri de joacă pentru copii: 1305 mp;
Derdeluş pentru sănii: 550 mp;
Toalete - zona Nord şi Sud: 109,02 mp;

Dotări și instalații:
-

Iluminat public;
Iluminare ambientală;
Terasamente;
Sistem de irigații;
Rețele apă – canal;
Sistem supraveghere video - 16 camere
Avantajele amenajării propuse sunt:

Crearea unui spațiu de relaxare civilizat, care să respecte cerințele legislației în
vigoare;
• Păstrarea arborilor existenți prin adaptarea noilor funcțiuni la situația existentă;

•
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Construirea și amenajarea unui loc de joacă;
Construirea și amenajarea unor gradene cu scenă;
Construirea și amenajarea de alei pietonale pentru plimbare și odihnă;
Construirea și amenajarea de piste pentru bicicliști;
Impact vizual (amenajări peisagistice cu flori și plante perene, instalații pentru
iluminat, pergole etc.);
• Utilizarea de materiale ecologice pentru construirea aleilor.

•
•
•
•
•

Locul de joaca pentru copii de diferite vârste va fi împărțit astfel:
o tiroliană pentru copii,
3 balansoare,
2 leagăne pentru câte 2 copii,
2 mese de șah cu scaune,
ansamblu de joacă pentru cățărare, din plasă, sub formă de con,
groapă de nisip 47 mp,
turn de cățărare și trambulină,
banci din lemn cu structură din beton, pentru odihna și supravegherea copiilor de
către părinți și însoțitori,
- măsuță și scăunele pentru copii,
- cilindri din beton, de înălțimi diferite, vopsiți cu vopsele cauciucate.

-

Proiectul este necesar a se realiza, deoarece terenul este degradat prin neîntreținere,
devenind depozit de deșeuri. Amenajarea terenului duce la revitalizarea zonei prin
diversificarea modalităților de petrecere a timpului liber pentru locuitorii din zonă și în
special pentru copii, având ca finalitate îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi a
vieţii populaţiei municipiului Roman.

Întocmit,
Șef Serviciul "Managementul Proiectelor",
Irina PĂVĂLUȚĂ
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Serviciul emitent: Cabinet Primar
Nr. 11826 din 19.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a
indicatorilor tehnico - economici,
a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
PROIECT: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin
amenajarea Parcului Zăvoi"; 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/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni
Proiectul "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman
prin amenajarea Parcului Zăvoi" a trecut în etapa de contractare, în urma aplicării
mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte nr.
POR/2017/5/5.2/2. Ca urmare, este necesară o hotărâre de aprobare a proiectului și a
cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma
etapei de evaluare şi selecţie.
Prin implementarea acestui proiect se va amenaja un parc mare într-un teren
intravilan din Municipiul Roman, pe malul stâng al râului Moldova, în apropierea
stadionului şi a ştrandului municipal - Complexul de agrement Moldova, fiind acum o zonă
ocupată de arbori crescuţi spontan. Acest parc - Parcul Zăvoi - va fi amenajat pentru
agrement şi petrecere a timpului liber, pentru toţi locuitorii municipiului Roman, având
astfel consecinţe 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 şi ai vecinătăţilor.
Faptul că proiectul a trecut în etapa de contractare constituie o etapă importantă şi de
aceea, propun, avizarea favorabilă. Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot.
Iniţiator,
Primarul Munucipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Serviciul emitent: "Managementul proiectelor"
Nr. 11827 din 19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico - economici,
a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
PROIECT: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul
Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi"
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/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni
Pe un teren intravilan din Municipiul Roman, pe malul stâng al râului
Moldova, în apropierea stadionului şi a ştrandului municipal, este o zonă cu
suprafaţa totală de 73.365 mp, ocupată, în prezent, de arbori crescuţi spontan.
Proiectul cu finanţare europeană, care a fost 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/2017/5/5.2/2, se află în prezent în etapa de contractare.
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Prin implementarea acestui proiect se va amenaja, în locaţia menţionată mai
sus, un parc - Parcul Zăvoi, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi de viaţă
în Municipiul Roman. Zona propusă spre amenajare va cuprinde următoarele
funcţiuni principale:
- circulaţii carosabile cu parcări;
- trotuare aferente carosabilului;
- alei pietonale;
- piste pentru biciclişti;
- locuri de joacă;
- derdeluş pentru sănii;
- amenajări peisagistice;
- amfiteatru - gradene cu scenă;
- grupuri sanitare
Parcul Zăvoi va beneficia de iluminat public şi iluminare ambientală,
mobilier urban (bănci din lemn, coşuri de gunoi metalice stradale), pergole,
terasamente, sistem de irigaţii, reţele de apă - canal, sistem de supraveghere video,
zone de parcare a bicicletelor cu spaţiu de odihnă pentru biciclişti, cu băncuţe şi
fântâniţe ţâşnitoare cu apă potabilă, spaţii verzi - gazon, alei principale şi alei
secundare cu pietre amplasate în suprafaţa gazonată.
Principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei:
1. Valoarea totală a investiţiei:
Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 4.295.562,76 lei, din care:
Valoarea eligibilă: 4.187.121,75 lei
2. Durata totală de realizare a proiectului: 54 luni
3. Finanţarea investiţiei:
Investiţia va fi finanţată astfel:
I. 4.103.379,30 lei (inclusiv T.V.A.) finanţare nerambursabilă, reprezentând
98% din
valoarea eligibilă a proiectului;
II.

83.742,45 lei (inclusiv T.V.A.) reprezentând contribuţia proprie de 2%

din
valoarea eligibilă a proiectului;
108.441,01 lei (inclusiv T.V.A.) = cheltuieli neeligibile - contribuţie
proprie
Apreciez ca deosebită oportunitatea de a contracta şi de a implementa acest
proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 şi ca benefică
2

intenţia de a se investi în amenajarea Parcului Zăvoi, având ca finalitate
îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi a vieţii populaţiei municipiului
Roman.
Deci, recomand adoptarea prezentei hotărâri.

Şef Serviciul "Managementul Proiectelor",
Irina PĂVĂLUŢĂ
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