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H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 111 din 18.06.2009 

 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico - economice privind realizarea 

obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirii 
destinată "Căminului pentru bătrâni" în municipiul Roman",  

a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 
        Analizând Expunerea de motive nr.  9734 din 12.06.2009 înaintată de prof. 
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi Raportul de 
specialitate nr.  9735 din 12.06.2009 al Serviciului "Unitatea de Implementare a 
Proiectelor", 
        Văzând avizul favorabil nr. 47 din 18.06.2009 al Comisiei de Urbanism şi 
Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 49 din 18.06.2009 al Comisiei 
buget-finanţe, avizul favorabil nr. 113 din 18.06.2009 al Comisiei juridice, precum 
şi avizul de legalitate nr. 10154 din 18.06.2009 al Secretarului municipiului, 
       Având în vedere Regulamentele C.E., detaliate prin H.G. nr. 128/2006, ce 
modifică H.G. nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru 
coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale şi pentru 
managementul şi monitorizarea operaţiunilor finanţate de Uniunea Europeană, cu 
privire la instituirea “Programului Operaţional Regional 2007 - 2013”, al cărui 
Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 
      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 documentaţia tehnico - economică pentru proiectul 
"Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirii destinată "Căminului 
pentru bătrâni" în municipiul Roman". 



     Art. 2. Se aprobă realizarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea clădirii destinată "Căminului pentru bătrâni" în municipiul 
Roman", în valoare totală de  3.490.000  lei, finanţat prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", 
Domeniul major de intervenţie 3.2.: "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale". 
 

     Art. 3. Se aprobă cofinanţarea proprie pentru proiectul prevăzut la articolul 1, 
în valoare de 73.319,33  lei, reprezentând 2,5% din valoarea eligibilă a proiectului 
şi valoarea T.V.A. de 557.227 lei, aferentă implementării proiectului prevăzut la 
articolul 1. 
 

     Art. 4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Roman să semneze Contractul 
de finanţare. 
 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul municipiului 
Roman în calitate de ordonator principal de credite şi de către Direcţia Economică 
din cadrul Primăriei municipiului Roman. 

 

     Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului 
Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate, astfel: 

- Primarului municipiului Roman; 
- Organismului Intermediar al P.O.R. – Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Nord – Est; 
- Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor; 
- Direcţiei Economice. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ 
            CONSILIER,                                                     SECRETAR, 
   Ec. Maricel BENCHEA                                Jurist Gheorghe CARNARIU 
 
 


