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HOTĂRÂRE 

 
Nr. 164 din 20.11.2008          

 
Privind aprobarea unei cofinanţări 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 18420 din 22.10.2008 iniţiată de către prof. 
Laurenţiu-Dan Leoreanu – primarul municipiului Roman şi întocmită de Serviciul 
Unitatea de Implementare a Proiectelor; 

Văzând avizul nr. 51 din 19.11.2008 al Comisiei de buget finanţe, avizul nr. 64 
din 20.11.2008 al Comisiei Juridice precum si avizul pentru legalitate nr. 20047 din 
20.11.2008 dat de Secretarul municipiului Roman; 

În temeiul prevederilor art.  36, alin.  2, art.  45 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală. 
   

HOTĂRĂSTE: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul “Imbunatatirea si cresterea transparentei 
serviciilor Primariei Roman catre cetateni prin intermediul unui sistem informatic 
de furnizare servicii publice on-line bi-directionale” pentru a fi depus în vederea  
obţinerii de finanţare  prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice; 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “ Imbunatatirea si cresterea 
transparentei serviciilor Primariei Roman catre cetateni prin intermediul unui 
sistem informatic de furnizare servicii publice on-line bi-directionale “  în sumă de  
1.631.251 RON (fără TVA),  reprezentand cheltuieli eligibile : finatare proprie 2%  si 
cofinantare 98%. 

 

 Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiectul “Imbunatatirea si cresterea 
transparentei serviciilor Primariei Roman catre cetateni prin intermediul unui 
sistem informatic de furnizare servicii publice on-line bi-directionale”  în valoare 
de 32.625 RON (fără TVA),   reprezentand 2%  din valoarea proiectului.  
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Art. 4. Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea 
proiectului “Cresterea vizibilitatii activitatii primariei prin intermediul unui sistem 
informatic pentru furnizarea de servicii publice online bi-directionale “ depus 
pentru finanţare din instrumentele structurale in cadru POS CCE; cheltuieli fără de care 
proiectul nu poate fi implementat si care nu pot fi finanţate din instrumente structurale. 

 

Art. 5. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de către Consiliul Local 
Roman în cadrul proiectului “Imbunatatirea si cresterea transparentei serviciilor 
Primariei Roman catre cetateni prin intermediul unui sistem informatic de 
furnizare servicii publice on-line bi-directionale”  este în valoare de: 1.598.626 RON 
(fără TVA). 

 

Art. 6. Se împuterniceste Domnul Primar Laurentiu-Dan Leoreanu, ca 
reprezentant legal de proiect,  fapt pentru care va întreprinde toate demersurile necesare 
în vederea obţinerii finanţării. 

 

Art. 7. Directia Economica şi Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 

  

Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  Hotărîrea Consiliului local  
nr. 154 din 30.10.2008 se abrogă. 

 

Art. 9. Secretarul municipiului Roman va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 

 
 
 

       Preşedinte de şedinţă                                           CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                                                                    Secretar, 
Av. Alin Lucian ANTOCHI                                    Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


