
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. ___ din 22.12.2020 
 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 202/ 29.09.2020 
privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI 
MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și 

aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție 
medicală”, SMIS 140999, și a cheltuielilor legate de acesta 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 
 Examinând referatul de aprobare nr. 25.143 din 16.12.2020, iniţiat de 
către domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 25.258 
din 17.12.2020 întocmit de Serviciul Achiziții Publice; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.12.2020 dat de către 
Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
__.09.2020 al Comisiei de buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 204 din 
29.09.2020 al Comisiei juridice; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul 
Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, 
apelul de proiecte cu codul POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19; 
           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 modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 202/29.09.2020 
privind valoarea proiectului proiectului „Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE 



 

URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive 
medicale și de protecție medicală” care va avea următorul conținut:  

„Art. 2.1 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL 
DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive 
medicale și de protecție medicală”, în cuantum de 8.642.713,81 lei (inclusiv 
TVA), din care valoarea totala si nerambursabila este de 8.631.170,81 lei 
(inclusiv TVA). 

Contribuția neeligibilă în proiect a UAT Municipiul Roman este de 
11.543,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând serviciile de consultanță în domeniul 
elaborării cererii de finanțare și a anexelor aferente depunerii proiectului. 

Municipiul Roman își asumă suportarea din bugetul propriu al UAT 
Municipiul Roman a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de verificare 
a achiziției. 

 

Art. 2 Se aprobă completarea  Hotărârii  de Consiliu local nr. 
202/29.09.2020  prin introducerea unui nou punct la Art. 2, care va avea 
următorul conținut: 
„Art. 2.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, respectiv 
indicatorii prestabiliți de realizare și indicatorii suplimentari de realizare 
detaliați în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.” 

 

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 4 din HCL nr. 202/29.09.2020, care va 
avea următorul conținut: Municipiul Roman va asigura toate resursele financiare 
necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare 
a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul 
propriu al UAT Municipiul Roman a corecțiilor care pot fi identificate în 
procedura de verificare a achiziției. 

 

Art. 4 Celelalte articole rămân neschimbate. 
 

Art. 5 Se împuternicește domnul Leonard Achiriloaei în calitate de 
reprezentant legal-primar, să semneze toate actele necesare şi contractul de 
finanţare în numele UAT Municipiul Roman.  

 

Art. 6 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi __.12.2020 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,  
        Teodora BACIU                                Gheorghe CARNARIU 



 

                                                        Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din __.12.2020 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea 
SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură 

medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, cod smis 140999 

 

Nr. 
crt. 

INDICATORI SUPLIMENTARI DE 
REALIZARE 

Cantitate 
Unitate 

de 
masura 

1.  
Aparat destinat ventilației de lungă durată la 

pacienți copii și adulți 
5,00 buc 

2.  
Aparat ventilație non-invazivă cu flux înalt de 

oxigen 
5,00 buc 

3.  Aspirator secreții pentru pacienți copii și adulți 10,00 buc 

4.  Monitoare pacient funcții vitale 20,00 buc 

5.  Stații centrale de monitorizare 3,00 buc 

6.  Pat terapie intensivă 4 secțiuni și 4 motoare 20,00 buc 

7.  
Aparat radiologie de diagnostic mobil digital 

motorizat 
1,00 buc 

8.  
Sistem compresie mecanică antitrombotic 

(membre inferioare) 
2,00 buc 

Nr. 
crt. 

INDICATORI PRESTABILITI 
DE REALIZARE 

Cod 
indicator 

Cantitate 
Unitate 

de 
măsură 

1.  Valoarea echipamentelor medicale 

achiziționate 
CV2 1.773.000,00 Euro 

2.  Entități publice dotate / sprijinite 

pentru gestionarea crizei sanitare 

cauzate de SARS-CoV-2 

2S130 1,00 Nr. 



 

9.  
Sistem compact non-invaziv de răcire/încălzire 

pacient 
5,00 buc 

10.  Ecograf 1,00 buc 

11.  

Sistem de tratare și sterilizare al deșeurilor 

medicale infecțioase cu ciclul de măcinare și 

sterilizare prin aburi 5 buc., capacitate de încărcare 

40 litri 

5,00 buc 

12.  

Sistem de tratare și sterilizare al deșeurilor 

medicale infecțioase cu ciclul de măcinare și 

sterilizare prin aburi 1 buc., capacitate de încărcare 

80 litri 

1,00 buc 

Subtotal echipamente și aparatura medicală specifică 78,00 buc 

13.  Raport audit financiar 2,00 buc 

14.  Autocolante 78,00 buc 

15.  Comunicate de presă 2,00 buc 

16.  Placă permanentă 1,00 buc 

Subtotal indicatori de informare și publicitate și audit 83,00 buc 

TOTAL 161,00 buc 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ                                                 
Consilier,                                      Secretarul General al Municipiului Roman, 
        Teodora BACIU                                       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. 25.143 din 16.12.2020 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 202/ 29.09.2020 privind 
aprobarea proiectului  „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ 
ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de 

protecție medicală”, SMIS 140999, și a cheltuielilor legate de acesta 
 

 Proiectul cu finanțare europeană, depus în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației 

în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, apelul de 

proiecte cu codul POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19, se află în prezent în etapa de evaluare a Cererii de finanțare.

  

     I. Ca urmare a solicitării finanțatorului de a elimina cheltuiala în valoare de 

2.190,00 lei, TVA inclus, reprezentând contravaloarea unui panou de publicitate, 

se modifică valoarea totală a proiectului din 8.644.903,81 lei, în 8.642.713,81 

lei, din care: 

Cheltuieli eligibile 8.631.170,81 lei după cum urmează, 

- 8.566.781,40 lei - cheltuieli pentru achiziția echipamentelor medicale și a 

dotărilor specifice; 

- 4.175,41 lei - cheltuieli cu serviciile de informare și publicitate; 

- 11.900,00 lei - cheltuieli cu serviciile de audit financiar; 

- 48.314,00 lei - cheltuieli cu managementul de proiect. 

Cheltuieli totale nerambursabile: 11.543,00 lei. 
 

  II. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului, respectiv indicatorii prestabiliți 

de realizare și indicatorii suplimentari de realizare sunt detaliați în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 
 

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

Serviciul Achiziții Publice, în vederea întocmirii raportului de specialitate.                 

 
Inițiator 
Primar, 

Leonard Achiriloaei 



 

 
                                            Anexa nr. 1 la Referatul de aprobare nr. 25.143 din 16.12.2020 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea 

SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură 
medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, cod smis 140999 

 

Nr. 
crt. 

INDICATORI SUPLIMENTARI DE 
REALIZARE 

Cantitate 
Unitate 

de 
masura 

1.  Aparat destinat ventilației de lungă durată la 

pacienți copii și adulți 
5,00 buc 

2.  Aparat ventilație non-invazivă cu flux înalt de 

oxigen 
5,00 buc 

3.  Aspirator secreții pentru pacienți copii și adulți 10,00 buc 

4.  Monitoare pacient funcții vitale 20,00 buc 

5.  Stații centrale de monitorizare 3,00 buc 

6.  Pat terapie intensivă 4 secțiuni și 4 motoare 20,00 buc 

7.  Aparat radiologie de diagnostic mobil digital 

motorizat 
1,00 buc 

8.  Sistem compresie mecanică antitrombotic 

(membre inferioare) 
2,00 buc 

9.  Sistem compact non-invaziv de răcire/încălzire 

pacient 
5,00 buc 

10.  Ecograf 1,00 buc 

11.  

Sistem de tratare și sterilizare al deșeurilor 

medicale infecțioase cu ciclul de măcinare și 

sterilizare prin aburi 5 buc., capacitate de încărcare 

40 litri 

5,00 buc 

Nr. 
crt. 

INDICATORI PRESTABILITI 
DE REALIZARE 

Cod 
indicator 

Cantitate 
Unitate 

de 
măsură 

1.  Valoarea echipamentelor medicale 

achiziționate 
CV2 1.773.000,00 Euro 

2.  Entități publice dotate / sprijinite 

pentru gestionarea crizei sanitare 

cauzate de SARS-CoV-2 

2S130 1,00 Nr. 



 

12.  

Sistem de tratare și sterilizare al deșeurilor 

medicale infecțioase cu ciclul de măcinare și 

sterilizare prin aburi 1 buc., capacitate de încărcare 

80 litri 

1,00 buc 

Subtotal echipamente și aparatura medicală specifică 78,00 buc 
13.  Raport audit financiar 2,00 buc 

14.  Autocolante 78,00 buc 

15.  Comunicate de presă 2,00 buc 

16.  Placă permanentă 1,00 buc 

Subtotal indicatori de informare și publicitate și audit 83,00 buc 
TOTAL 161,00 buc 
 

 

 
Inițiator 
Primar, 

Leonard Achiriloaei 
 
 



 

                       

   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  
Nr. 25.258 din 17.12.2020     
 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. 
202/29.09.2020 cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI 
MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură 

medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999, și a 
cheltuielilor legate de acesta 

 
 
 

Prin proiectul intitulat „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN 
cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție 
medicală”, SMIS 140999, UAT Municipiul Roman își propune să beneficieze de  
oportunitățile de finanțare oferite prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, apelul de proiecte cu codul 
POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19. 

Din punct de vedere al oportunității: 
Examinând referatul de aprobare nr. 25.143 din 16.12.2020, înaintat de 

Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, privind 
modificarea și completarea H.C.L. 202/29.09.2020 privind aprobarea proiectului  
„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea 
SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și 
aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 
140999, și a cheltuielilor legate de acesta; 

 
Ca urmare a solicitării finanțatorului de a elimina cheltuiala în valoare de 

2.190,00 lei, TVA inclus, reprezentând contravaloarea unui panou de publicitate, 
se modifică valoarea totală a proiectului din 8.644.903,81 lei, în 8.642.713,81 
lei, din care: 



 
 
Cheltuieli eligibile 8.631.170,81 lei după cum urmează, 

- 8.566.781,40 lei - cheltuieli pentru achiziția echipamentelor medicale și a 
dotărilor specifice; 

- 4.175,41 lei - cheltuieli cu serviciile de informare și publicitate; 
- 11.900,00 lei - cheltuieli cu serviciile de audit financiar; 
- 48.314,00 lei - cheltuieli cu managementul de proiect. 

Cheltuieli totale nerambursabile: 11.543,00 lei. 
 
Indicatorii tehnico-economici ai proiectului, respectiv indicatorii 

prestabiliți de realizare și indicatorii suplimentari de realizare sunt detaliați în 
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
          Din punct de vedere al legalității: 

Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul 
Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, 
apelul de proiecte cu codul POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19; 
 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 pentru modificarea și completarea 
H.C.L. 202/29.09.2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL 
DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive 
medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999, și a cheltuielilor legate de 
acesta, 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 
Mihail Vacaru 

 


