
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 26.09.2019 

 
privind finanțarea obiectivului de investiții  

„Licențe Microsoft Office” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 17064 din 
10.09.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului 
Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17675 din 18.09.2019 întocmit de 
Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 

Învățământ, Mass Media și I.T; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 26.09.2019 al Comisiei de buget 

finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 26.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. _____ din 26.09.2019 dat de Secretarul general al 
municipiului Roman; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și alin. (4), lit. „a”, „b” și 

„d”, ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții „Licențe Microsoft 
Office” din bugetul creditelor interne aprobat prin anexa nr. 3 la H.C.L.          
nr. 85/2019 privind aprobarea bugetului local consolidat al Municipiului Roman 
pentru anul 2019. 

 

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 

includerea sumei de 160.000 lei, reprezentând contravaloarea obiectivului de 
investiții „Licențe Microsoft Office”, în lista proiectelor de lucrări propuse a fi 



 

 

 

finanțate din împrumutul rambursabil intern contractat direct de U.A.T. 

Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii. 
 

Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                 Secretarul general al municipiului Roman, 
     Eugen PATRAȘCU              Gheorghe CARNARIU 



 

                       

   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. 17064 din 10.09.2019 
 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind finanțarea obiectivului de 

investiții „Licențe Microsoft Office” 
  
 
 Având în vedere că o bună parte din personalul Primăriei Municipiului 

Roman a urmat programul de certificare a competențelor digitale E.C.D.L. 

(European Computer Driving Licence), unde s-au studiat principalele programe 
ce alcătuiesc suita Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Power Point, 
Access, iar odată cu implementarea noului tip de Active Directory 

(managementul centralizat al sistemului informatic) se va trece la un nou sistem 
mai bine securizat, prin care toate documentele vor fi verificate pentru a se 
depista eventualele amenințări informatice, este necesară implementarea 
iminentă a soluției de tip Portal care necesită editarea colaborativă a 

documentelor, caracteristică foarte bine implementată în Microsoft Office. 
 De asemenea, în relația cu celelalte instituții (Prefectură, unități școlare, 

spital și altele), schimbul de documente editabile se face în formatul specific 
Microsoft Office, care în prezent este lent, și se impune optimizarea acestor 
operațiuni prin achiziția unui număr de 100 de licențe Microsoft Office, ale 
căror costuri de achiziție sunt de aproximativ 1.600 lei/buc.  
 Pentru aceasta, este necesară includerea sumei aferente achiziționării lor 

în lista proiectelor de lucrări propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil 
intern contractat direct de U.A.T. Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii, 
motivat de faptul că în bugetul local consolidat al municipiului Roman pentru 
anul acesta nu sunt identificate resursele financiare necesare acestei operațiuni.  
 În acest sens, propun Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe 

finanțarea obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office” din bugetul 

creditelor interne aprobat prin Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 85/2019 privind 
aprobarea bugetului local consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2019, 



 
cu suma totală de 160.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale. 
 
 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T., în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 

Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre 

anexat. 
 
 
 

                                                       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: Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 

Învățământ, Mass Media și I.T. 
Nr. 17675 din 18.09.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind finanțarea obiectivului de investiții 

„Licențe Microsoft Office” 
 

 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman, dnul Lucian Ovidiu Micu şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

finanțarea obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office” din bugetul 

creditelor interne aprobat prin anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 85/2019 privind 
aprobarea bugetului local consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2019, 
am constatat că acesta este legal și oportun: 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Având în vedere că o bună parte din personalul Primăriei Municipiului 

Roman a urmat programul de certificare a competențelor digitale E.C.D.L. 

(European Computer Driving Licence), unde s-au studiat principalele programe 
ce alcătuiesc suita Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Power Point, 

Access, iar odată cu implementarea noului tip de Active Directory 
(managementul centralizat al sistemului informatic) se va trece la un nou sistem 
mai bine securizat, prin care toate documentele vor fi verificate pentru a se 
depista eventualele amenințări informatice, este necesară implementarea 
iminentă a soluției de tip Portal care necesită editarea colaborativă a 

documentelor, caracteristică foarte bine implementată în Microsoft Office. 
 De asemenea, în relația cu celelalte instituții (Prefectură, unități școlare, 

spital și altele), schimbul de documente editabile se face în formatul specific 
Microsoft Office, care în prezent este lent, și se impune optimizarea acestor 



 
operațiuni prin achiziția a 100 de licențe Microsoft Office, ale căror costuri de 

achiziție sunt de aproximativ 1.600 lei/buc.  
 Pentru aceasta, este necesară includerea sumei aferente achiziționării lor 

în lista proiectelor de lucrări propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil 

intern contractat direct de U.A.T. Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii, 

motivat de faptul că în bugetul local consolidat al municipiului Roman pentru 

anul acesta nu sunt identificate resursele financiare necesare acestei operațiuni. 
 

 Din punct de vedere al legalității: 
 

 Finanțarea obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office” din 

bugetul creditelor interne aprobat prin Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 85/2019 privind 
aprobarea bugetului local consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2019, 
de aproximativ 160.000 lei, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale precum și cu respectarea prevederilor 
art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. „a” „b” și „d”, ale art. 139, art. 140 şi 
ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 
 
         Director Economic,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU                Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT, 

                                                                  Mihai BÎRJOVANU 
 
 
 


