
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 51 din 23.03.2017 

 
privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu 

Fundația TERRA ”MILENIUL III” la proiectul “Creșterea capacității 

administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea 

CAF”, în vederea accesării fondurilor aferente  Programului Operațional 

Capacitate Administrativă–Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea 

autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât 

și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în 

concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a 

___managementului  calității în autorități și instituții publice 2016-2020” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
Examinând expunerea de motive nr. 5147 din 22.03.2017 iniţiată de  

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 5148 din 22.03.2017 întocmit de Serviciul Monitorizare, Control 

și Marketing Instituțional; 

Văzând avizul favorabil nr. 21 din 23.03.2017 al Comisiei pentru buget –

finanțe,  avizul favorabil nr. 52 din 23.03.2017 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. 5242 din 23.03.2017 dat de Secretarul Municipiului 

Roman;  

În conformitate cu prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI; 

Cererea de proiecte CP4/2017-Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice 

locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, 

să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru 

implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții 

publice 2016-2020 ; O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020; H. 

G. nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020;  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și e) din Legea 

215/2001R privind administrația publică locală,  

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

privind administraţia publică locală;  
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între UAT 

Municipiul Roman și Fundația TERRA Mileniul III pentru implementarea 

proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin 

reproiectarea SMC și introducerea CAF” și accesarea  fondurilor aferente 

Programului Operațional Capacitate Administrativă – Cererea de proiecte 

CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din 

regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă 

managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru 

implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții 

publice 2016-2020”; 

Art.2.  Se aprobă participarea UAT Municipiul Roman, în calitate de 

Lider de proiect, în asociere cu Fundația TERRA Mileniul III în vederea 

accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă 

– Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice 

locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin 

dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de 

acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități 

și instituții publice 2016-2020” cu proiectul “Creșterea capacității 

administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducera 

CAF”; 

 Art. 3. Se aprobă bugetul total al proiectului estimat în valoare de 

424.342,53 lei, din care bugetul alocat UAT Municipiul Roman este în valoare 

de 219.840,08 lei; 

 Art. 4. Se aprobă cofinanțarea contribuției de 2%  estimată la valoarea de 

4396,80 lei,  din bugetul local al UAT Municipiul Roman; 

 Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman, ca reprezentant 

legal, să semneze Acordul de parteneriat, precum și orice alte documente 

necesare bunei desfășurări a proiectului; 

     Art. 6.  Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman și structurile 

specializate din cadrul Municipiului Roman; 

 Art. 7. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.  
 
 
 Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează  

          Consilier,                           Secretarul Municipiului Roman,  

   Mircea BELOIU                  Gheorghe CARNARIU 


