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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI  

ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  
 

PROIECT:  

"Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul 

Roman"; 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute 

de carbon;  

Prioritatea de Investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale; 

Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 
 

H O T Ă R Â R E  
 

Nr. 115 din 13.05.2016 
 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi 

efectuate în cadrul proiectului: "Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale din municipiul Roman"  

 

 Analizând expunerea de motive nr. 9991 din 13.05.2016 înaintată de 

Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 9992 din 13.05.2016 

al Serviciului "Managementul Proiectelor", 

      Văzând avizul favorabil nr. 34 din 13.05.2016 al Comisiei de Urbanism şi 

Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 48 din 13.05.2016 al Comisiei 

buget-finanţe, avizul favorabil nr. 114 din 13.05.2016 al Comisiei juridice şi 

avizul de legalitate nr. 9996 din 13.05.2016 al Secretarului Municipiului Roman; 

 Având în vedere apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale; 

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

locale, actualizată; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (4) lit. d) 

şi ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală; 
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În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală, 

H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul: "Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale din municipiul Roman", în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale; 

Nr. apelului de proiecte: POR/2016/3/3.1/A/1; 
 

 Art. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (faza DALI)  și 

indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "Creșterea eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Roman"; 
 

 Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Creșterea eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Roman", în cuantum de 

6.373.212,48 lei (inclusiv T.V.A.); 
 

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

Asociaţiilor de proprietari, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40 % din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 2.521.162,27 lei, reprezentând cofinanțarea 

proiectului "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din 

municipiul Roman"; 
 

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale; 
 

 Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman; 
 

 Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

Preşedinte de Şedinţă,        Contrasemnează, 

 Consilier,     Secretarul Municipiului Roman, 

George Alexandru BĂLAN    Gheorghe CARNARIU 


