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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 194 din 21.10.2009 

 
privind aprobarea proiectului:  

"Creşterea performanţelor Administraţiei Publice Locale şi a 
interacţiunii acesteia cu cetăţeanul prin implementarea unor 

soluţii de e-guvernare la nivelul municipiului Roman"  
şi a cheltuielilor legate de proiect  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
Analizând Expunerea de motive nr. 18203 din 19.10.2009 înaintată de 

Primarul municipiului Roman şi Raportul de specialitate nr. 18204 din 
19.10.2009 al Serviciului "Achiziţii publice"; 

Văzând avizul favorabil nr. 107 din 21.10.2009 al Comisiei de Urbanism 
şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 90 din 21.10.2009 al Comisiei 
buget-finanţe, avizul favorabil nr. 216 din 21.10.2009 al Comisiei juridice, 
precum şi avizul de legalitate nr. 18353 din 21.10.2009 al Secretarului 
municipiului Roman; 
        Având în vedere H.G. nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
programele operaţionale cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 
Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2241/22.07.2008 pentru aprobarea 
Listelor de cheltuieli eligibile, ale O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, ale Ordinului nr. 2286/08.07.2009 al Ministrului Finanţelor 
Publice privind prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din 
instrumente structurale, precum şi ale H.G. nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind 
cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la instituirea Programului 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 - 2013 
(P.O.S. C.C.E.), a cărui Autoritate de Management (A.M.) desemnată pentru 
administrarea "P.O.S. C.C.E. 2007-2013" este Ministerul Economiei; 
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       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 realizarea proiectului: "Creşterea performanţelor 
Administraţiei Publice Locale şi a interacţiunii acesteia cu cetăţeanul prin 
implementarea unor soluţii de e-guvernare la nivelul municipiului 
Roman", ce va fi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III: „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de 
Intervenţie 2.: „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 
electronice”, Operaţiunea 1.: „Susţinerea implementării de soluţii de                  
e-guvernare  şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală de 2.398.214,29 lei, privind proiectul 
prevăzut la articolul 1. 

 

Art. 3. Se aprobă cofinanţarea proprie pentru proiectul prevăzut la 
Art.1., în valoare de 40.306,12 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului şi valoarea T.V.A. de 382.908,17 lei, aferentă implementării 
proiectului prevăzut la articolul 1. 

 

Art. 4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Roman să încheie şi 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: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ; 
- Primarului municipiului Roman; 
- Autorităţii de Mangement pentru Programul Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice”; 
- Serviciului "Unitatea de Implementare a Proiectelor" - Primăria Roman; 
- Direcţiei Economice a Primăriei Roman. 

 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMNEAZĂ  
                   Consilier,                                                          Secretar, 
      Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR                      Jurist Gheorghe CARNARIU 


