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R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE DE APROBARE A UNUI 
ACORD DE PARTENERIAT CU DIRECȚIA 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI NEAMȚ 

   

PROIECT: „CARE - COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE 

FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, Obiectivul de 

investiţii: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE  PENTRU 

COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”; 
 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; 
 

Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale şi de 

recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 

prestate de colectivităţile locale; 
 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale  
    

P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C 
 

Grup vulnerabil: Copii 
 

Apel de proiecte nr 2 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr. ___ din 22.08.2019 

 

Analizând referatul de aprobare nr.15590  din 13.08.2019 înaintat de către 

domnul Primar Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 15665              

din 14 .08.2019 al Serviciului Achiziţii publice şi Managementul Proiectelor; 

Văzând avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019  al  Comisiei pentru buget 

- finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019  al Comisiei juridice, precum şi 
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avizul de legalitate nr. _____ din 22.08.2019 al Secretarului general al 

municipiului Roman. 

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 2, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  

sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale 

la serviciile prestate de colectivităţile locale; Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea 

gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C, Grup 

vulnerabil: Copii 

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

locale, actualizată. 

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. 

“n”, ale art. 139, ale art. 14, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.  1.  Se aprobă acordul de parteneriat nr. 28667 din 06.08.2019, 

încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Neamţ - lider de proiect şi U.A.T. Municipiul Roman,  în vederea implementării 

în comun a proiectului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

ART. 2.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 
 

ART. 3. Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile 

H.C.L. nr. 150/2019. 
 

ART. 4. Se împuterniceşte  domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

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

contractul de finanţare în numele Municipiului Roman. 
 

ART. 5.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu 

al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ; 
 

ART. 6. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarului general al 

municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 

       -  Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ - dnul Lucian-Ovidiu 

Micu; 

       -  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est; 

       -  Serviciului Achiziţii publice şi Managementul Proiectelor - Municipiul 

Roman; 
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 -  Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 

 -  Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. 

 
 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 22.08.2019, cu un număr de ___ 

voturi pentru, voturi abţineri ___ , voturi împotrivă  ___,  din totalul de ___ 

consilieri prezenţi. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 

               Consilier,                             Secretarul general al Municipiului Roman, 

  Dragoș-Viorel MOROȘANU                         Gheorghe CARNARIU 



Anexă la H.C.L. nr. ___ din 22.08.2019













 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: CABINET PRIMAR  

Nr. 15590 din 13 .08.2019  

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu 

Direcția Socială și Protecția Copilului Neamț 

 
   

PROIECT: „CARE- COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE 
FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, Obiectivul de investiţii: 

“CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE  PENTRU COPII CU 

DIZABILITĂŢI – NC 59588”; 

 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; 

 

Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale şi de 

recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 

prestate de colectivităţile locale; 

 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale     

P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C 

Grup vulnerabil: Copii 

Apel de proiecte nr 2.  

 
              Având în vedere că s-a incheiat un Acord de  parteneriat cu Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ (D.G.A.S.P.C.) în scopul 

înfiinţării unui Centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi şi construirea 

a trei case de tip familial pentru copiii rezidenţi în serviciul existent în Complexul 

”Romaniţa”, D.G.A.S.P.C. Neamţ, Municipiul Roman  va aplica pentru finanţarea 



 

activităţilor necesare proiectului „CARE -  Comunitate pentru  Alternative 

familiale, Recuperare şi Egalitate”, având ca obiective:  

1. Obiectiv de investiţii Roman: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE  

PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI –NC 59588”; 

 

2.  Obiectiv de investiţii Piatra Neamţ: "Construire casă de tip familial P+E pentru 

copii cu dizabilităţi  n.c.59102, construire casă de tip familial P+E pentru copii cu 

dizabilităţi n.c.59161,  construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilităţi 

n.c.59162". 

 

           Având în vedere apelul de proiecte, în cadrul Programului Operaţional 2014 - 

2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea 

de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la 

serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul 

Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: 

copii, s- a depus  un proiect pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă din 

fonduri europene de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Neamţ (D.G.A.S.P.C.).  

Prin reabilitarea clădirii şi crearea unui centru de zi de recuperare a 

copiilor cu dizabilităţi se doreşte asigurarea unor servicii de educaţie şi dezvoltare 

timpurie pentru copiii aflaţi în risc de separare de părinţi, precum şi oferirea de 

servicii de educaţie parentală şi consiliere psihosocială pentru familiile acestor copii, 

atât  în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, cât şi a reconcilierii vieţii de 

familie cu activitatea profesională. 

Consider acest apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014 - 2020 o oportunitate deosebită şi de aceea, am inițiat prezentul 

proiect. 

 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Serviciul Achiziții Publice și Managementul Proiectelor în vederea 

întocmirii raportului de specialitate. 

 

Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 

 

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 

 
 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Serviciul Achiziţii Publice şi Managementul Proiectelor  

Nr. 15665 din 14.08.2019 
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu Direcția 

Socială și Protecția Copilului Neamț 

 

   

PROIECT:  „CARE- COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE 
FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, Obiectivul de investiţii: 

“CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE  PENTRU COPII CU 

DIZABILITĂŢI – NC 59588”; 

 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; 

 

Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale şi de 

recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 

prestate de colectivităţile locale; 

 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale     

P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C 

Grup vulnerabil: Copii 

Apel de proiecte nr 2.  

Având în vedere că s-a încheiat un parteneriat cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ (D.G.A.S.P.C.) în scopul 

înfiinţării unui Centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi şi 

construirea a trei case de tip familial pentru copiii rezidenţi în serviciul existent 

în Complexul ”Romaniţa”, D.G.A.S.P.C. Neamţ,  Municipiul Roman, va aplica 



 

pentru finanţarea activităţilor necesare proiectului „CARE -  Comunitate 

pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, având ca obiective:  

1. Obiectiv de investiţii Roman: “CENTRUL DE  ZI DE 

RECUPERARE  PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI –NC 59588”; 
2.  Obiectiv de investiţii Piatra Neamţ: "Construire casă de tip familial 

P+E pentru copii cu dizabilităţi n.c.59102, construire casă de tip familial P+E 

pentru copii cu dizabilităţi n.c.59161,  construire casă de tip familial P+E pentru 

copii cu dizabilităţi n.c.59162". 

       Acest proiect a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional  

2014 - 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, 

Obiectivul specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 

Apelul de proiecte nr. 2, Grupul Vulnerabil: Copii.   

       În Municipiul Roman, scopul principal al proiectului de investiţii constă în 

păstrarea pe teritoriul intravilan al oraşului a unei instituţii care să garanteze 

serviciile necesare copiilor cu dizabilităţi din zonă şi care să asigure condiţii 

normale de viaţă pentru aceştia. 

       Investiţia propusă “CENTRU DE  ZI DE RECUPERARE  PENTRU 

COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588 ” se află situată în Bd. Roman Muşat 

nr.73. Prin proiect, se propune reabilitarea imobilului cu regim de înalţime 

Sp+P+E+Pod şi modificarea ulterioară a destinaţiei în centru de zi pentru 

îngrijirea copiilor aflaţi în plasament social. 

 

        Apreciez ca deosebită oportunitatea de a implementa acest proiect, având 

drept scop reabilitarea clădirii şi crearea unui centru de zi de recuperare pentru 

copiii cu dizabilităţi, proiect ce va fi implementat în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014 - 2020.  

 

 Față de cele ce preced, apreciez proiectul ca legal și oportun. 

 

 

 

Şef Serviciul "Achiziţii Publice şi Managementul Proiectelor", 

Mihail VACARU 
 

 


