
 

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  

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 27.11.2019 

 
privind anularea Sesiunii 2019 din cadrul Programului pentru 
acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al 

Municipiului Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de 

interes local, în baza Legii nr. 350/2005,  
Sesiune inițiată prin H.C.L. nr. 123/2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinand referatul de aprobare nr. 22861/25.11.2019 a Primarului 
Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de 

specialitate nr. 22866/25.11.2019 al Serviciului Achiziții Publice și 

Managementul Proiectelor din cadrul Direcţiei Tehnice și de Investiții; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.11.2019 dat de către 

Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ____ din 
27.11.2019 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. ____ din 
27.11.2019 al Comisiei juridice; 
            În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 7 al Legii      

nr. 52/2003R privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, art. 212, 
alin.1, lit. b și c din  Legea 98/2016, privind achizițiile publice;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 

alin. (7), ale art. 139, ale art. 140 precum şi cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se anulează Sesiunea 2019 din cadrul Programului pentru 
acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului 



 

Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobată prin 
H.C.L. nr. 123/2019.  

Sesiunea se va relua după rectificarea metodologiei generale și ghidurilor 

specifice aprobate prin H.C.L. nr. 123/2019. 
 
Art. 2. Serviciul Achiziții Publice și Managementul Proiectelor din cadrul 

Direcţiei Tehnice și de Investiții va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

 Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 
Municipiului Roman, Prefectului Judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi 
autoritati interesate. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,               Secretarul General al Municipiului Roman,  
     Eugen PATRAȘCU                                            Gheorghe CARNARIU 



 

                         

MUNICIPIUL ROMAN 
       Piaţa Roman-Vodă nr. 1      www.primariaroman.ro 
     Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
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Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 22.861 din 25.11.2019                                
   
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind anularea Sesiunii 2019 din cadrul 
Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul 

local al Municipiului Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de 
interes local, în baza Legii nr. 350/2005, Sesiune inițiată prin H.C.L. nr. 

123/2019 
 
 

  Prin H.C.L. nr. 123/30.05.2019 s-a aprobat Programul pentru acordarea 
finanțărilor nerambursabile de la Consiliul Local al municipiului Roman pe anul 

2019, pentru activități non-profit de interes local în baza Legii nr. 350/2005. 
Prin Anunțul de participare nr. 11252/12.06.2019, a fost lansată Sesiunea 

de depunere proiecte pentru 4 domenii, pentru care s-au depus 11 solicitări de 

finanțare. 
Pe parcursul etapelor de evaluare a documentelor suport, comisia de 

evaluare a constatat că se află în imposibilitatea de a selecta spre finanțare 

proiectele eligibile, identificându-se următoarele impedimente care țin, fie de 

conținutul proiectelor depuse, fie de modalitatea deficitară de reglementare.  
Astfel:  
- proiectele depuse în cadrul unui domeniu au obiective diferite, pentru 

care nu s-au prevăzut criterii de selecție și departajare; 
- calendarul propus în cadrul proiectelor nu corespunde cu termenele 

reglementate de Ghidul de Finanțare, activitățile propuse fiind fie anterioare 
perioadei contractelor de finanțare, fie depășind această perioadă; 

- nu a fost reglementată modalitatea de redistribuire a fracțiunilor din 

sumele prevăzute pentru cele 4 domenii și nici posibilitatea finanțării parțiale a 

unui proiect; 
- din eroare, la redactarea Metodologiei Generale și a Ghidurilor 

Specifice, s-a prevăzut posibilitatea depunerii de proiecte cu o valoare eligibilă 

egală cu suma totală alocată pe un anumit domeniu. 



 

În concluzie, având în vedere cele expuse mai sus și constatându-se 
imposibilitatea obiectivă de a asigura derularea programului de finanțare, se 

impune anularea acestei sesiuni și reluarea acesteia după remedierea aspectelor 

constatate. 
Având în vedere cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se 

pronunțe prin vot.  
  

 Prezentul referat de aprobare, împreună cu proiectul de hotărâre, se va 
transmite Serviciului Achiziții Publice și Managementul Proiectelor din cadrul 

Direcției Tehnice și de Investiții în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 
 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind anularea Sesiunii 2019 din cadrul 
Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul 

local al Municipiului Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de 
interes local, în baza Legii nr. 350/2005, Sesiune inițiată prin H.C.L. nr. 

123/2019 
 
 

  Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintat de d-nul 
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, atribuirea contractelor 
de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de 

proiecte, în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în 
bugetul Consiliului local, cu respectarea principiilor de liberă concurenţă, 

eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere 

a cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare. 
  În vederea selecţiei proiectelor, s-a elaborat Ghidul solicitantului 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului 

Consiliului Local Roman alocate pentru activităţi nonprofit de interes local 

pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. nr. 123/2019. 
  Prin Anunțul de participare 11252/12.06.2019, a fost lansată Sesiunea de 

depunere proiecte pentru 4 domenii, pentru care s-au depus 11 solicitări de 

finanțare. 
  Pe parcursul etapelor de evaluare a documentelor suport, comisia de 
evaluare a constatat că se află în imposibilitatea de a selecta spre finanțare 

proiectele eligibile, identificându-se următoarele impedimente care țin, fie de 

conținutul proiectelor depuse, fie de modalitatea deficitară de reglementare. 
  Astfel:  



 

- proiectele depuse în cadrul unui domeniu au obiective diferite, pentru 
care nu s-au prevăzut criterii de selecție și departajare; 

- calendarul propus în cadrul proiectelor nu corespunde cu termenele 
reglementate de Ghidul de Finanțare, activitățile propuse fiind fie anterioare 

perioadei contractelor de finanțare, fie depășind această perioadă; 
- nu a fost reglementată modalitatea de redistribuire a fracțiunilor din 

sumele prevăzute pentru cele 4 domenii și nici posibilitatea finanțării parțiale a 

unui proiect; 
- din eroare, la redactarea Metodologiei Generale și a Ghidurilor 

Specifice, s-a prevăzut posibilitatea depunerii de proiecte cu o valoare eligibilă 

egală cu suma totală alocată pe un anumit domeniu. 
   

  Din punct de vedere al legalității: 
 

Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes local, coroborat cu art. 212, alin. 1, lit. „b” și „c” din Legea 
nr. 98/2016,” (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura 

de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele 

cazuri: 
    .....b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din 

cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 
        c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire 

sau dacă este imposibilă încheierea contractului; 
În concluzie, având în vedere cele expuse mai sus și constatându-se 

imposibilitatea obiectivă de a asigura derularea programului de finanțare, se 

impune anularea acestei sesiuni și reluarea acesteia după remedierea aspectelor 

constatate. 
  

 Față de cele ce preced, apreciem prezentul proiect ca fiind legal și 

oportun. 
 
 
 

Serviciul achiziții publice și managementul proiectelor 
Mihail VACARU 

 


