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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. 96 din 18.07.2011 

 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului: 

"Înfiinţarea de piste pentru biciclişti în municipiul Roman" 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Analizând expunerea de motive nr. 12674 din 14.07.2011 înaintată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 12675 din 14.07.2011 al Serviciului "Unitatea de 

Implementare a Proiectelor"; 

Văzând avizul favorabil nr. 50 din 18.07.2011 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului,  avizul favorabil nr. 42 din 18.07.2011 al Comisiei pentru 

buget-finanţe, avizul favorabil nr. 107 din 18.07.2011 al Comisiei juridice, precum 

şi avizul de legalitate nr. 12780 din 18.07.2011 al Secretarului municipiului 

Roman; 

În baza prevederilor art. 13, alin. 1, lit. „d”  şi alin. 4 din O.U.G. nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale 

art. 15, alin. 4 din H.G. nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;         

           În baza Ordinului nr. 1730 din 17 iunie 2011 pentru aprobarea Ghidului de 

finanţare a "Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti", publicat în 

Monitorul Oficial nr. 0453 din 29 iunie 2011 şi a Ordinului nr. 1836 din 4 iulie 

2011 privind completarea art. 26 din Ghidul de finanţare a Programului de realizare 

a pistelor pentru biciclişti, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 

1.730/2011; 

        Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată; 
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        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 participarea Municipiului Roman ca aplicant la 

"Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti", finanţat de Administraţia 

Fondului pentru Mediu - Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin proiectul cu 

titlul: "Înfiinţarea de piste pentru biciclişti în municipiul Roman"; 
 

Art. 2. Se aprobă contractarea finanţării şi realizarea proiectului:  

"Înfiinţarea de piste pentru biciclişti în municipiul Roman", în valoare totală 

de 2.328.155  lei, finanţat prin "Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti" - 

Administraţia Fondului pentru Mediu - Ministerul Mediului şi Pădurilor; 
 

Art. 3. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici 

pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului "Înfiinţarea de piste pentru 

biciclişti în municipiul Roman", cu următoarele caracteristici: 
 

Valoarea totală a proiectului: 2.328.155  lei; 
  

Durata totală de execuţie a lucrărilor: 8 luni; 
 

Finanţarea investiţiei: 
 

     Investiţia va fi finanţată astfel: 
 

       -  89 % = 2.031.817,49  lei de la ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU  

MEDIU - MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR, reprezentând cheltuieli 

eligibile; 

       - 11% =  251.123,51 lei din surse proprii bugetare alocate din bugetul local, 

reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile;  

       - cheltuieli neeligibile (taxe avize + organizare achiziţii + asistenţă tehnică 

proiectant + taxa I.S.C. şi C.S.C.) = 45.214 lei, din surse proprii bugetare alocate 

din bugetul local; 
 

Art. 4. Se aprobă asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării 

acestui proiect, în valoare de: 251.123,51 lei, reprezentând 11% din valoarea totală 

a cheltuielilor eligibile şi contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, în valoare de  

45.214 lei; 
 

Art. 5. Se aprobă, pentru realizarea proiectului, punerea la dispoziţie a 

terenului în suprafaţă totală de 10.670 mp, situat în intravilan, cu următoarele 

vecinătăţi:   
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Strada Bogdan Dragoş, Bulevardul Republicii, Bulevardul Roman Muşat, Strada 

Mihai Viteazul, Strada Ştefan cel Mare, Strada Plopilor, teren aflat în proprietatea 

publică a municipiului Roman conform H.G. nr. 1356/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi a municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Neamţ - Anexa 3, poziţiile: 190, 267, 197, 258, 261, 270, 

349 şi conform H.G. nr. 131 din 2010 - Anexa 2, poziţia 370; 
 

Art. 6. Se aprobă persoana desemnată responsabil de proiect: domnul 

Laurenţiu Dan LEOREANU - Primarul municipiului Roman; 
 

Art. 7. 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. 8. Prezenta hotărâre se va comunica: 

                 -  Primarului Municipiului Roman, 

                 -  Administraţiei Fondului pentru Mediu, 

                 -  Serviciului “Unitatea de Implementare a Proiectelor", 

               -  Direcţiei Economice; 

    
 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ  

                    Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

     Ec. Lucian Ioan PASCARIU                     Jurist Gheorghe CARNARIU 
 

 

 

 

 


