ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 26.07.2018
privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici şi a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului “Creșterea capacității
administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea
CAF”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020 ( POCA)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 13483 din 12.07.2018 iniţiată de către dl.
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate
nr. 13484 din 12.07.2018 întocmit de Serviciul Managementul Proiectelor și Biroul
Control, Strategii și Marketing Instituțional;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 26.07.2018 al Comisiei pentru buget – finanțe,
avizul favorabil nr. __ din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. __ din 26.07.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI, cererea de
proiecte CP4/2017 - Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din
regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă
managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea
etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și e), ale art. 45 precum şi ale
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă proiectul „Creșterea capacității administrative a
Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF” în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
2014 – 2020 ( POCA) 2.1 CP 4/ 2017;
ART. 2. Se aprobă participarea UAT Municipiul Roman, în calitate de Lider
de proiect, în asociere cu Fundația TERRA Mileniul III, conform Acordului de

parteneriat nr. 13481 din 12.07.2018, la proiectul „Creșterea capacității
administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea
CAF”;
ART. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea
capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și
introducerea CAF”, conform anexei la prezenta hotărâre;
ART. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea capacității
administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea
CAF”, în cuantum de 417.610,47 lei, din care bugetul alocat UAT Municipiul
Roman este în valoare de 219.840,08 lei;
ART. 5. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi
contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4.396,80 lei,
reprezentând cofinanţarea proiectului;
ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale;
ART. 7. Se împuterniceşte dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul
Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi
contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;
ART. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la
sediul Consiliului Local al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe siteul propriu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
ART. 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului
Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:
- d-lui Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
- M.D.R.A.P.F.E. Direcția Generală Programe Europene, Capacitate
administrativă;
- Serviciului Managementul Proiectelor - Municipiul Roman;
- Biroului Control, Strategii și Marketing Instituțional;
- Direcţiei Economice - Municipiul Roman;
- persoanelor și autorităților interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 26.07.2018, 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

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 26.07.2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL
„CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A
MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI
INTRODUCEREA CAF”
Proiectul de faţă a apărut ca o necesitate la nivel local, justificată de o
varietate de aspecte legate de mediul intern al autorităţii administraţiei publice
locale implicate în proiect, de schimbările mediului extern, respectiv de
aspectele legate de nevoile personale de instruire ale grupurilor ţintă, dar şi de
stringenta solicitare a cetăţenilor deserviţi pentru acces la servicii mai bine
realizate, mai repede şi mai eficient.
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative
a Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea
personalului în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP.
Rezultatul programului - Sisteme de management al performanței și
calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația
publică locală.
Activitățile proiectului sunt următoarele:
Activitatea nr.1 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la
nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman;
Activitatea nr.2 – Pregătirea și realizarea tranziției de la SR EN ISO
9001:2008 la SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman;
Activitatea nr.3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului
din aparatul de specialitate al primarului în vederea sprijinirii procesului de
introducerea a sistemelor unitare de management al calității și a performanței;
Activitatea nr.4 – Managementul proiectului prin care se asigură derularea
procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor,
rambursarea cheltuielilor, gestiunea contractului de finanțare, alte măsuri
administrative, informare, publicitate și obiective orizontale.
Rezultatele proiectului:
1. La nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman a fost
introdus CAF ca instrument de autoevaluare, parte componentă a pachetului de
instrumente utilizate la managementul total al calității
2. Primăria Municipiului Roman a fost recertificată conform SR EN ISO
9001:2015;
3. 50 de participanţi au beneficiat de activități de formare legate de OS
2.1;

Indicatorii de rezultat în cadrul obiectivului specific 2.1 din POCA:
Bifare
,,”

Cod
indicator

Denumire indicator de rezultat



5S19

Autorități și instituții publice locale în care s-au
implementat sisteme unitare de management al calității
și al performanței dezvoltate prin program conform
Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea
implementării managementului calității



5S23

Personal din administrația publică locală care a fost
certificat la încetarea calității de participant la formare
legată de OS 2.1

Indicatorii de realizare în cadrul obiectivului specific 2.1 din POCA:
Bifare
,,”

Cod
indicator

Denumire indicator de realizare



5S58

Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru
introducerea sistemelor unitare de management al
calității și al performanței conform Planului de acțiune
pentru prioritizarea și etapizarea implementării
managementului calității



5S62

Participanți la activități de formare legate de OS 2.1

Valoarea totală a proiectului este de 417.610,47 lei, din care bugetul
alocat UAT Municipiul Roman este în valoare de 219.840,08 lei.
Proiectul va fi finanţat astfel:
I.
409,258.25 finanţare nerambursabilă, reprezentând 98% din valoarea
eligibilă a proiectului;
II.
8,352.22 reprezentând contribuţia proprie de 2% din valoarea eligibilă
a proiectului pentru liderul și partenerul de proiect, din care 4.396,80
lei reprezintă contribuția UAT Municipiul Roman iar 3,955.42 lei
reprezintă contribuția Fundației TERRA Mileniul III
Durata totală de realizare a proiectului este de 12 luni.

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.65 0
Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Cabinetul Primarului
Nr. 13483 din 12.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a indicatorilor
tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului
“Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin
reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 ( POCA)
Prin parteneriatul dintre Municipiul Roman și FUNDAȚIA „TERRA
MILENIUL III” cu proiectul intitulat ,,CREȘTEREA CAPACITĂȚII
ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA
SMC ȘI INTRODUCEREA CAF”, UAT Municipiul Roman, în calitate de lider
de proiect, își propune să beneficieze de oportunitățile de finanțare oferite prin
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ; Cererea
de proiecte CP4/2017- Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât
din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să
introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții
publice 2016-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar
accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Proiectul propune o abordare nouă de soluționare a problemelor
identificate prin stimularea unei abordări integrate de acțiune, prin
responsabilizarea pe bază de mecanisme instituționale (dezvoltarea
managementului calității – ISO 9001:2015 aplicat concomitent cu inițierea CAF
în aparatul de specialitate al primarului) a factorilor de decizie și a funcționarilor
publici, de a acționa în vederea asigurării acestor deziderate, coroborat cu
organizarea de cursuri pentru îmbunătățirea de cunoștințe și abilități a grupului
țintă asumat în cadrul proiectului.

Rezultatul programului - Sisteme de management al performanței și
calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația
publică locală.
Faptul că proiectul a trecut în etapa de contractare constituie o etapă
importantă, fiind 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.
În considerarea celor expuse, vă rog să vă pronunţaţi prin vot.

INIŢIATOR,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: Serviciul Managementul Proiectelor și Biroul Control, Strategii şi
Marketing Instituţional
Nr. 13484 din 12.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnicoeconomici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului “Creșterea
capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și
introducerea CAF”, în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă 2014 – 2020 ( POCA)
Proiectul cu finanţare europeană, care a fost depus în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă
2014 – 2020, Axa prioritară 2 –
Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv
Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu
SCAP, CP4/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din
regiunile mai puțin dezvoltate să introducă managementul calității în concordanță
cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității, se
află în prezent în etapa de contractare.
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative a
Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea
personalului în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP.
Rezultatul programului - Sisteme de management al performanței și calității
corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală.
Activitățile proiectului sunt următoarele:

Activitatea nr. 1 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la nivelul
aparatului administrativ al Municipiului Roman;
Activitatea nr. 2 – Pregătirea și realizarea tranziției de la SR EN ISO
9001:2008 la SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman;
Activitatea nr. 3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din
aparatul de specialitate al primarului în vederea sprijinirii procesului de
introducerea a sistemelor unitare de management al calității și a performanței;
Activitatea nr. 4 – Managementul proiectului prin care se asigură derularea
procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor,
rambursarea cheltuielilor, gestiunea contractului de finanțare, alte măsuri
administrative, informare, publicitate și obiective orizontale.
Valoarea totală a proiectului este de 417.610,47 lei, din care bugetul alocat
UAT Municipiul Roman este în valoare de 219.840,08 lei.
Durata totală de realizare a proiectului este de 12 luni.
Proiectul va fi finanţat astfel:
I. 409,258.25 finanţare nerambursabilă, reprezentând 98% din valoarea
eligibilă a proiectului;
II. 8,352.22 reprezentând contribuţia proprie de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului pentru liderul și partenerul de proiect, din care 4.396,80 lei
reprezintă contribuția UAT Municipiul Roman iar 3,955.42 lei reprezintă
contribuția Fundației TERRA Mileniul III
Considerăm că proiectul de hotărâre anexat îndeplinește condiţiile de fond,
formă, necesitate și oportunitate motiv pentru care propunem Consiliului Local al
Municipiului Roman spre analiză, dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
proiectului “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin
reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014 – 2020 ( POCA).

Serviciul Managementul Proiectelor,
Cristina PAL

Biroul Control, Strategii
și Marketing Instituțional,
Constantin NEAGU

