
Page | 1  

 

       

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 
 

Emitent: SECRETAR 

Nr. 12117 din 06.07.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 06.07.2011, la şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local Roman; 

 

 

 

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr. 1893/01.07.2011; 

Şedinţa se desfăşoară la sediul Municipiului Roman, începând cu orele 

10
00

.  
 

La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constată şi se 

înregistrează prezenţa a 14 consilieri lipsind motivat dl. consilier Leonard 

Achiriloaei, d-na consilier Oana Gianina Afetelor, dl. consilier Sorin Dumitru 

Cazan, dl. consilier George Lazăr, dl. consilier Vasilică Murăriţa, dl. consilier 

Lucian Ioan Pascariu şi dl. consilier Eugen Păuleţ. 
 

Preşedinte de şedinţă este dl. Constantin Ghica care declară deschisă 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local.  

 

Se supune spre aprobare ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în 

unanimitate de voturi, după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Servicii 

moderne pentru medici şi pacienţi“ şi a cheltuielilor legate de proiect. 

 

La punctul 1) de pe ordinea de zi – aprobarea depunerii proiectului 

“Servicii moderne pentru medici şi pacienţi“ şi a cheltuielilor legate de proiect – 
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avizul comisiei pentru buget-finanţe a fost favorabil cu amendamentul ca 

articolul 2 să aibă următorul conţinut:  
 

„Art. 2. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul "Servicii 

moderne pentru medici şi pacienţi" şi principalii indicatori tehnico - economici 

ai investiţiei, după cum urmează: 
 

1.  Valoarea totală a investiţiei: 
 

Valoarea totală a proiectului      =       7.591.836,74,   din care: 

Valoarea eligibilă a proiectului  =       6.122.448,98 lei 

Valoarea neeligibilă a proiectului (T.V.A.) =   1.469.387,76 lei      
 

  2.  Durata de realizare a proiectului:  12 luni  
 

   3.  Finanţarea investiţiei: 
 

Investiţia va fi finanţată astfel: 
 

 I.    6.000.000 lei finanţare nerambursabilă prin POS CCE 3.2.4, 

reprezentând      98 % din valoarea eligibilă a proiectului;  
 

II.    122.448,98 lei reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului 

din bugetul local; 

            1.469.387,76 lei din bugetul local, reprezentând valoarea T.V.A. 

aferentă cheltuielilor eligibile, cu menţiunea că această valoare va fi recuperată 

conform O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă.”  
 

Avizul comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului a fost 

favorabil. 

Avizul comisiei juridice a fost favorabil. 

Dl. consilier Viorel Stan solicită să se prezinte detalii legate de acest 

proiect. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu precizează că acesta este primul 

proiect judeţean în care Romanul este lider. „De regulă pentru un proiect 

judeţean liderul este Consiliul judeţean. Obiectul general al proiectului constă în  

creşterea calităţii actului medical prin implementarea unui sistem informatic 

integrat de sănătate şi desigur, dezvoltarea serviciilor medicale furnizate către 

cetăţenii din judeţul Neamţ. Este vorba de îmbunătăţirea semnificativă a 

suportului decizional în ceea ce priveşte sănătatea pacienţilor, în sensul că 

fiecare pacient din momentul întrării lui în spital, va avea un dosar electronic. Se 

va ştii diagnosticele, tratamentele, precum şi operaţiile pe care le-a suferit de-a 

lungul timpului. Dacă proiectul se facea numai de Spitalul de Urgenţă valoarea 

proiectului era de maxim 300.000 euro. Prin asociere se poate merge până la 

maxim 1.500.000 euro. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman beneficiază de 

33,5 miliarde de lei vechi, Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman 

beneficiază de 3 miliarde de lei vechi, iar Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ 

beneficiază de 23 miliarde de lei vechi. După cum vedeţi, Spitalul Municipal de 

Urgenţă Roman beneficiază de mai mult decât celelalte două la un loc. Pe partea 
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de hard, Spitalul Municiapal de Urgenţă Roman va dispune de 4 servere, 

inclusiv accesorii de reţea,  Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman de 1 

server, iar Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ de 1 server. De asemenea, 

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va beneficia de 43 de computere şi 21 de 

imprimante, Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman va beneficia de 7 

computere şi 6 imprimante, iar Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ va beneficia 

de 50 de computere şi 30 de imprimante. Foarte importante sunt soft-urile care 

vor fi primite şi care sunt foarte scumpe. În străinătate niciun spital nu lucrează 

fără implementarea unui astfel de sistem de implementare al managementului şi 

al monitorizării actului medical. Acest proiect este sub directa coordonare a 

Ministerului Sănătăţii şi s-a făcut la solicitarea conducerii Spitalului Municipal 

de Urgenţă Roman.”  

Dl. consilier Viorel Stan declară că nu a avut timp pentru a studia aceste 

materiale, dat fiind modul cum a fost convocată această şedinţă. 

Dl. primar Laurenţiu-Dan Leoreanu menţionează că nu este vina 

dumnealui. „Vineri am aflat şi eu. S-a lucrat sâmbătă şi duminică pentru ca 

materialele să fie gata luni, iar amendamentul a apărut acum o oră” 

Dl. consilier Viorel Stan doreşte să ştie din ce capitol bugetar se vor lua 

aceşti bani. 

Dl. primar Laurenţiu Dan Leoreanu precizează că mai întâi trebuie 

câştigat proiectul. „Proiectul dacă se va câştiga, va intra în execuţia bugetară a 

anului 2012.”  

 Urmare a supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei 

pentru buget – finanţe a  fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

 

 Nemaifiind alte intervenţii dl. preşedinte Constantin Ghica declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

      Preşedinte de şedinţă                   

      Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

    Ing. Constantin GHICA                            Jurist Gheorghe CARNARIU 


