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HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A 

CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE 

A ACORDULUI DE PARTENERIAT 

 

PROIECT:  "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI 

DEZVOLTAREA COLEGIULUI NAŢIONAL 

"ROMAN   VODĂ" - CORP B, ÎN VEDEREA 

ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII INFRASTRUCTURII 

EDUCAŢIONALE" 
 

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 53  din 02.04.2014 

 
          Examinând expunerea de motive nr. 6221 din 31.03.2014 întocmită şi 

înaintată de către Primarul Municipiului Roman - Laurenţiu Dan Leoreanu şi 

raportul de specialitate nr. 6222 din 31.03.2014, întocmit de către Serviciul 

"Managementul Proiectelor"; 

         Văzând avizul favorabil nr. 23 din 02.04.2014 al Comisiei pentru Buget - 

Finanţe, avizul favorabil nr. 15 din 02.04.2014 al Comisiei pentru Administraţie 

publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 56 din 02.04.2014 al Comisiei 

Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6520 din 02.04.2014 dat de 

Secretarul Municipiului Roman; 

Având în vedere Apelul de proiecte pentru fondurile realocate POR 

conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, în cadrul 

Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 

continuă; 
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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” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, 

lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din 

Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul: "Reabilitarea, modernizarea şi 

dezvoltarea Colegiului Naţional "Roman - Vodă" - Corp B, în 

vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale" în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, 

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major 

de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă; 

 

Art. 2.  Se aprobă acordul de parteneriat între Municipiul Roman - 

lider de proiect şi Colegiul Naţional "Roman - Vodă", în vederea 

implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat 

nr. 6506 din 02.04.2014, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea, 

modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional "Roman - Vodă" - 

Corp B, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii 

educaţionale", în cuantum de 4.649.947,61 lei (inclusiv T.V.A.); 

 

Art. 4.  Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului 

Roman în numele și pe seama parteneriatului, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 92.998,96 lei (inclusiv 

T.V.A.), reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea, 

modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional "Roman - Vodă" - 

Corp B, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii 

educaţionale"; 

 

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi 

dezvoltarea Colegiului Naţional "Roman - Vodă" - Corp B, în 

vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale", pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

propriu al Municipiului Roman; 

 

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare 

implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a 

cheltuielilor din instrumente structurale; 
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Art. 7. Se împuterniceşte Primarul Leoreanu Laurenţiu Dan al 

Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi al 

Partenerului; 

 

Art. 8.  Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului 

Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 

- Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ; 

- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est; 

- Serviciului "Managementul Proiectelor" - Municipiul Roman; 

- Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 

 

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Consiliului Local al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe 

site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 02.04.2014, cu un număr de 17 

voturi „pentru”, 0 abţineri şi 0 voturi „împotrivă” din totalul de 17 consilieri 

prezenţi. 

 

 

 

 
    Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează, 

              Consilier,                                             Secretarul Municipiului Roman, 

Ec. Iulia HAVRICI TOMŞA                                   Jr.Gheorghe CARNARIU 

 

 


