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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  
 

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. 124 din 23.05.2016 
 

privind completarea H.C.L. nr. 115/2016 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" 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

 Analizând expunerea de motive nr. 10520 din 20.05.2016 înaintată de 

Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 10521 din 

20.05.2016 al Serviciului Managementul Proiectelor; 

      Văzând avizul favorabil nr. 37 din 23.05.2016 al Comisiei de urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 54 din 23.05.2016 al Comisiei 

buget-finanţe, avizul favorabil nr. 123 din 13.05.2016 al Comisiei juridice şi 

avizul de legalitate nr. 10536 din 23.05.2016 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; 

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

privind administraţia publică locală, 
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H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

Art. 1. Se aprobă completarea art. 4 din H.C.L. nr. 115/2016 cu două noi 

alineate, care vor avea următorul conținut: 

„(2)Din suma de 2.521.162,27 lei, contribuția Asociațiilor de Proprietari 

va fi după cum urmează: 

I. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare: 

 apartamentelor cu destinație de locuință (inclusiv 

apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, 

care nu desfășoară activitate economică, cu destinație de 

locuință), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau 

a autorităților și instituțiilor publice; 

 apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu 

altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a 

autorităților și instituțiilor publice. 

 

II. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) 

și 25% din C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare 

apartamentelor cu destinație locuință (inclusiv apartamentelor 

declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară 

activitate economică, cu destinație de locuință), aflate în proprietatea 

persoanelor fizice. 

 

(3) Municipiul Roman va recupera de la asociațiile de proprietari cotele de 

finanțare datorate de acestea, într-un interval de 3 ani, prin vărsăminte 

trimestriale. Depunerile încep în luna următoare semnării procesului 

verbal de terminare a lucrărilor”.  

 

Art. 2. După art. 4 din H.C.L. nr. 115/2016, se introduce art. 4^1, care va avea 

următorul conținut: 

 „(1) Se aprobă cota de participare proprie de 5% din valoarea 

cheltuielilor aferente proiectului pentru următoarele categorii de persoane care 

sunt considerate cazuri sociale: 

 Persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în 

întreținere; 

 Persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării 

anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au 

realizat venituri medii nete lunare de persoană singură/membru de 

familie sub câștigul salarial mediu net pe economie; 

 Veterani de război și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale 

acestora; 

 Pensionari, indiferent de statutul acestira, ale căror venituri medii nete 

lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial 

mediu net pe economie. 
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 (2) Pentru persoanele menționate la alineatul precedent, diferența până 

la 25% din valoarea cheltuuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligiibile și 

neeligibile) va fi suportată de către municipiul Roman și nu va mai fi recuperată 

de la Asociația de Proprietari”. 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 115/2016 rămân neschimbate; 

 

Art. 4. 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 


