
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din __.05.2020 

 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
„Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul 

Roman”,  în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA) 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând referatul de aprobare nr. 8.451 din 29.04.2020 iniţiată de către 
dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate comun nr. 8.453 din 29.04.2020 întocmit de Biroul Control, Strategii 
și Marketing Instituțional și Serviciul Achiziții Publice și Managementul 
Proiectelor; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.05.2020 dat de către 
Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din  
__.05.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, 
avizul favorabil nr. __ din __.05.2020 al Comisiei de buget finanțe, precum și 
avizul favorabil nr. __ din __.05.2020 al Comisiei juridice; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA), finanțat de Fodul Social 
European (FSE), Cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP 13/2019 pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificarea 
strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației 
publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; 
           Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale; 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), și alin. (4), lit. e), ale art. 
139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 



 

  Art. 1. Se aprobă proiectul „Planificare strategică și digitalizare urbană 
pentru Municipiul Roman”, cod SIPOCA 795, cod MySMIS 135378,  în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
2014 – 2020. 
 

Art. 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului „Planificare strategică și 
digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”, în cuantum de 3.235.256,83 lei. 
 

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie de 2% a Municipiului Roman în 
proiect, din valoarea eligibilă a acestuia, în cuantum de 64.705,13 lei, 
reprezentând cofinanțarea proiectului „Planificare strategică și digitalizare 
urbană pentru Municipiul Roman”. 
   

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea 
pe durata implementării proiectului „Planificare strategică și digitalizare urbană 
pentru Municipiul Roman”, în vederea implementării în condiții optime a 
acestuia, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului 
Roman. 
 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 
 

Art. 6. Se împuterniceşte primarul Lucian-Ovidiu Micu să semneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman. 
 

Art. 7. Hotărârea 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,  
    Roxana Ioana IORGA                                     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. 8.451 din 29.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru 
Municipiul Roman”,  în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 
( POCA) 

 
 Proiectul cu finanţare europeană, care a fost depus în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă  2014 – 2020,  Componenta 1: 

CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, 

planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2: 

Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul 

Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanță cu SCAP, se află în prezent în etapa de contractare. 

 Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității 

instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Roman prin 

dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin continuarea simplificării 

procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, 

implementând măsuri din perspectiva back-office și front-office pentru serviciile 

publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice 

locale. 

 Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Dezvoltarea capacității necesare în vederea fundamentării deciziilor și 

planificării strategice pe termen lung, prin implementarea de măsuri și 

instrumente pentru planificare strategică, inclusiv elaborarea Planului strategic 

instituțional pentru perioada 2021-2023 și a Planului de mobilitate urbană 

durabilă. 



 

2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în 

corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor 

administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office, dar și back-

office prin introducerea unor soluții aplicative noi și integrarea cu cele existente, 

în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare 

a cererilor cetățenilor și asigurarea accesului online la serviciile publice 

gestionate de Municipiul Roman aferente competențelor partajate ale 

administrației publice locale. 

3. Promovarea modernizării administrației Municipiului Roman prin 

specializarea angajaților instituției pe teme specifice proiectului (management 

strategic și managementul schimbării din perspectiva e-guvernare) ceea ce va 

determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de 

servicii publice de calitate către cetățeni. 

Rezultatele proiectului: 

1.  Plan strategic instituțional pentru perioada 2021-2023;  

2.  Plan de mobilitate urbană durabilă; 

3. Platformă implementată pentru gestiunea integrată a activităților 

administrației publice din Municipiul Roman; 

4. Personal din cadrul grupului țintă instruit în ceea ce privește 

managementul strategic și cel al schimbării din perspectiva e-guvernare. 

Persoanele în cauză vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea 

furnizorului de formare; 

Perioada de implementare: 20 luni 

Valoarea totală a proiectului: 3.235.256,83 lei. 

Cheltuieli totale nerambursabile: 3.170.551,70 lei 

Cheltuieli totale contribuție proprie Municipiul Roman (2% din valoarea 

eligibilă a proiectului): 64.705,13 lei. 
  

Prezentul referat, însoțit de proiectul de hotărâre, se va transmite către 

Serviciul Achiziții Publice și Managementul Proiectelor și Biroul Control, 

Strategii și Marketing Instituțional, în vederea întocmirii raportului de 

specialitate.                 

 

 

Iniţiator 
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 Achiziții Publice și  Managementul Proiectelor și Biroul 
Control, Strategii şi Marketing Instituţional  
Nr. 8.453 / 29.04.2020     
 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul „Planificare strategică si digitalizare urbană pentru 
Municipiul Roman”,  în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA) 
 

Prin proiectul intitulat “Planificare strategică si digitalizare urbană pentru 
Municipiul Roman”, UAT Municipiul Roman își propune să beneficieze de  
oportunitățile de finanțare oferite prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ - Cererea de proiecte  CP13/2019 (pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică 
și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale 
din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 : Administrație publică și 
sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea 
de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 
 Valoarea totală a proiectului „Planificare strategică si digitalizare urbană 
pentru Municipiul Roman”, este de 3.235.256,83 lei, contribuţia proprie în 
proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2% din  valoarea eligibilă a 
acestuia, în cuantum de 64.705,13 lei. 
 Examinând referatul de aprobare nr. 8.451 din 29.04.2020 înaintat de 
Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu  privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Planificare strategică si 
digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”; 
           Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA), finanțat de Fondul Social 
European (FSE), Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP 13/2019 pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate); 



 
 Ținând cont de prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), și alin. (4), lit. e), ale 
art. 139, ale art. 140 precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiectul „Planificare strategică si digitalizare urbană 
pentru Municipiul Roman”, în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă, întrunește condițiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, 
precum și cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, privind normele de 
tehnică legislativă, motiv pentru care recomandăm adoptarea acestuia.   
 

 
       Serviciul Achiziții Publice                             Șef Birou, Control, Strategii 
    și  Managementul Proiectelor,                           și Marketing Instituțional, 
              Mihail VACARU                                             Constantin NEAGU  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


