
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 106 din 24.06.2015 

 
privind aprobarea proiectului "Dotarea cu echipamente a 

Spitalului Municipal de Urgență Roman, în vederea 

îmbunătăţirii calităţii actului medical" 
 

 

          Examinând expunerea de motive nr. 10.653 din 18.06.2015 întocmită şi 

înaintată de către Primarul Municipiului Roman - Laurenţiu Dan Leoreanu şi 

raportul de specialitate nr. 10.654 din 18.06.2015 întocmit de Direcția 

Tehnică și de Investiții; 

         Văzând avizul favorabil nr. 41 din 24.06.2015 al Comisiei pentru Buget 

- Finanţe, avizul favorabil nr. 109 din 24.06.2015 al Comisiei Juridice, 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 10895 din 24.06.2015 dat de Secretarul 

Municipiului Roman; 

         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. 3, 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 realizarea proiectului: "Dotarea cu echipamente a 

Spitalului Municipal de Urgență Roman, în vederea îmbunătăţirii 

calităţii actului medical"; 
 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Dotarea cu echipamente 

a Spitalului Municipal de Urgență Roman, în vederea îmbunătăţirii calităţii 

actului medical", în cuantum de 1.120.000 lei (inclusiv T.V.A.); 
 

Art. 3. Se aprobă contribuția în proiect a Municipiului Roman în 

numele și pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman, reprezentând 

contribuția de 10% din valoarea proiectului, în cuantum de 112.000 lei 

(inclusiv T.V.A.), reprezentând cofinanțarea proiectului; 
 



Art. 4. Se împuterniceşte Spitalul Municipal de Urgență Roman prin 

dr. Mihaela Banu – Manager, respectiv ec. Leonard Achiriloaei – Director 

Economic, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare cu 

Ministerul Sănătății în condițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății (actualizată); 
 

Art. 5. Se împuterniceşte Spitalul Municipal de Urgență Roman prin 

serviciile de specialitate să organizeze procedura de achiziție publică pentru 

echipamentele din proiect, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 

(actualizată). 
 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul 

municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 

 Spitalului Municipal de Urgență Roman; 

 Ministerului Sănătății; 

 Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 

 Direcţiei Tehnice și de Investiții - Municipiul Roman. 

 

 

 
    Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează, 

              Consilier,                                             Secretarul Municipiului Roman, 

    Vasile-Bogdan SAVIN                                         Gheorghe CARNARIU 


