
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. __ din 25.02.2021 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020 

 

PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural 
“Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în 
Municipiul Roman; 
 

Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, 

Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 
economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, 

Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 
mijlocii din România 

Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

Analizând  referatul de aprobare nr. 12597 din 18.02.2021 înaintat de către 
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul al Municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate nr. 12715 din 18.02.2021 al Direcţiei Tehnice şi de Investiţii; 

Văzând avizul de legalitate nr. ____ din __.02.2021 al Secretarului general 
al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.02.2021 al  Comisiei pentru 
buget - finanţe, precum şi avizul favorabil nr. __ din __.02.2021 al Comisiei 
juridice. 

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa Prioritară 13: Sprijinirea 
regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin 
pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din 
regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România; 

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. 140, 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 modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020, care 
vor avea următorul conținut: 
 

„Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, 

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural “Unirea”, 
reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman, 

în cuantum de 436.796,36 lei (311.160,92 lei - 2% şi 125.635,44 lei - cheltuieli 
neeligibile)” 

 

ART.  2.  Se modifică anexa la H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020, conform 
anexei la prezenta hotărâre. 

 

ART 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 
sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al 
Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ; 
 

ART. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului 
Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 

-  Primarului Municipiului Roman; 
-  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est; 
-  Serviciului Achiziţii publice şi Managementul Proiectelor - 

Municipiul Roman; 
-  Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                             Secretarul general al Municipiului Roman, 
     George-Dragoș BARCĂ                                 Gheorghe CARNARIU 



 

 

Anexă la Hotărârea nr. __ din 25.02.2021 a a Consiliului Local al Municipiului 

Roman privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor 

tehnico - economici pentru obiectivul: 

„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural "Unirea", 

reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman” 

 

 
 

 

         

 

       Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt: 

 

  1.  Valoarea totală a investiţiei: 

 Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 15.683.681,28 lei 

Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 15.558.045,84 lei 

  

  2.  Durata totală de realizare a proiectului:  36 luni 

 

       

        3.  Finanţarea investiţiei: 

 

      Investiţia va fi finanţată astfel: 

 

I. 98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor = 15.246.884,92 lei  din 

Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare 

nerambursabilă; 

 

II. 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 311.160,92 lei şi cheltuieli 

neeligibile  = 125.635,44 lei din bugetul local al Municipiului Roman, în total 

436.796,36 lei.  

 

 

          Efectele realizării investiţiei sunt: reabilitarea, modernizarea şi îmbunătăţirea 

infrastructurii locuinţelor şi străzilor, precum şi creşterea calităţii vieţii populaţiei din 

Municipiul Roman. 

 

 

 

 

                                                                

 



 

                       

   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. 12597 din 18.02.2021 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020 
 
   
PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural 
"Unirea", reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în 
Municipiul Roman 
 

Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 
 
Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 
economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și 
rurale, 
 
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele 
mici şi mijlocii din România, 
 
Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI 
 
              Având în vedere proiectul depus în scopul reabilitării, modernizării și 
dotarii Centrului multicultural Unirea, a reabilitării și modernizării străzilor şi 
căilor de acces și primirea de la ADR Nord - Est a rezultatului verificării 
conformităţii administrative şi eligibilităţii pentru proiectul, „Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural "Unirea", reabilitarea şi 
modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman”,  

 
La depunerea proiectului (09.07.2018) şi încărcarea bugetului în MySmis 

s-a considerat eligibilă întreaga sumă din devizul general 12.376.063,32 lei cu o 
contribuţie proprie (2%) în valoare de 259.897,32 lei. 

 
După analiza, în luna iunie 2020, de către ADR Nord - Est a cererii de 

finanţare depuse, au fost solicitate rearanjări ale liniilor din buget. Ca urmare a 



 
fost emisa HCL nr. 183 din 10.09.2020, prin care valoarea totală a proiectului 
devine 15.683.681,28 lei, iar contribuţia proprie (2%), 313.673,67 lei. 

 
Prin solicitarea de clarificare nr. 2 şi prin scrisoarea prin care se comunică 

rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, ADR Nord-Est 
solicită trecerea în categoria cheltuielilor neeligibile a sumelor majorate ca 
urmare a creşterii valorilor, altele decât cele permise ca urmare a aplicării OUG 
114/2018, în sumă de 30.940,00 lei (cheltuieli legate de proiectare şi asistenţă 
tehnică) 

Deasemenea s-au trecut pe neeligibile, cheltuielile cu utilităţile în valoare 
de 94.695,44 lei care se execută pe un amplasament care nu face parte din 
proiect. 

- Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020 prin 
modificarea valorii contribuţiei proprii (2%) de la 313.673,67 lei, la 311.160,92 
lei şi a cheltuielilor neeligibile la 125.635,44 lei, în total 436.796,36 lei. 

- Se modifică anexa la H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020 conform 
modificărilor sus-menționate. 

 
       Acest proiect a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional  
2014 - 2020, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, 
Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 
economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, 
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici 
şi mijlocii din România. 
 
          Prin proiectul ce va fi depus în vederea obţinerii finanţării, se doreşte 
reabilitarea, modernizare şi dotarea fostului Cinema „Unirea” prin transformarea 
sa într-un centru multicultural modern şi modernizarea zonei adiacente centrului 
multicultural „Unirea” prin creearea de alei şi parcari noi.  

Prin realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare pentru 
Centrul multicultural „Unirea” şi prin reabilitarea şi modernizarea străzilor şi 
căilor de acces se urmăreşte creşterea calităţii vieţii, nu doar pentru populaţia 
care locuieşte în această zonă, ci pentru populaţia întrgului municipiu Roman. 
            
           Consider acest apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 - 2020 o oportunitate deosebită şi de aceea, propun, avizarea 
favorabilă. 
 
           Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

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: Direcţia tehnică şi de investiţii 
Nr. 12715 din 18.02.2021  
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020   
 
 

   
PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural 
“Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul 
Roman 
 

Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 
 
Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 
economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, 
 
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 
mijlocii din România, 
 

Ca urmare a primirii de la ADR Nord - Est a rezultatului verificării conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, care, printre altele, solicită mutarea unor cheltuieli 
(apreciate eligibile de catre municipiul Roman în etapele anterioare), în categoria 
cheltuielilor neeligibile este necesră modificarea HCL privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru proiectul 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural “Unirea”, 
reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman 

 

- Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020 prin modificarea valorii 
contribuției proprii (2%) de la 313.673,67 lei la 311.160,92 lei şi şi a cheltuielilor 
neeligibile la 125.635,44 lei, în total 436.796,36 lei; 

- Se modifică anexa la H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020 conform modificărilor sus-
menționate. 

 
 
 



 
 

Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 
Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și 
socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, 
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 
mijlocii din România, 
 

Apreciez ca deosebită oportunitatea de a implementa acest proiect, având drept 
scop asigurarea îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din această zonă, proiect ce va fi 
implementat în cadrul POR 2014 - 2020.  
       

Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și 
recomand adoptarea acestuia. 

 
 
 

Director tehnic şi de investiţii, 
Dan-Felician IONIŢĂ 

 







Program Operaţional Regional
Apel: POR/381/13/1/Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din

România
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Proiect: cod SMIS 124969 - "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural "Unirea",
reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman"

Solicitarea de clarificare 2

Nr. 41856/OI/02.12.2020

Denumire solicitant:  UAT MUNICIPIUL ROMAN
În atenţia:  Leonard Achiriloaei, Primar
Adresa:  PIATA ROMAN- VODA, NR.1, MUNICPIUL ROMAN, JUDETUL NEAMT
Telefon:  0233741978
Fax:  0233741604
E-mail:  uip@primariaroman.ro
Cod SMIS: 124969 , NUI NE/NT/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/1144/31-08-2018

Stimate Domn,

În vederea finalizării etapei de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare, depuse de
dumneavoastră pentru a fi finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, vă rugăm să ne transmiteţi
următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanţare:

Evaluare

1. Retransmiteti cererea de finantare in conformitate cu prevederile Anexei 1 la Ghidul specific – Instructiuni de
completare a Cererii de finantare în MySMIS, avand in vedere urmatoarele aspecte:

a) Avand in vedere alegerile locale din data de 27.09.2020, revizuiti sectiunea "Solicitant" - „Reprezentantul legal al entitatii”,
"Persoana contact", "Responsabil proiect" si "Certificarea aplicatiei" din Cerea de finantare mentionand datele noului
reprezentant legal;

b) In cadrul sectiunilor "Responsabil de proiect", "Persoana de contact" introduceti numele si datele de contact ale managerului
de proiect numit prin Dispozitia primarului nr. 833/19.10.2020, respectiv dna PUIU CARMEN-ELENA.

 c) In cadrul sectiunii "Rezultate asteptate” prezentati numai rezultatele asteptate specificate in Ghidul solicitantului, la capitolul
1.6 (pag. 13). Impartiti rezultatele asteptate in cele doua categorii din ghid, respectiv: 1) Rezultatele asteptate in functie de
investitiile realizate in cadrul proiectului; 2) “Rezultate asteptate generale”.

d) Completati in cadrul sectiunii “Context”, in corelare cu restul sectiunilor din Cererea de finantare "Numărul locuitorilor şi
ponderea populaţiei municipiului Roman care trăieşte în zone marginalizate (conform datelor de la INS provenite de la
recensământul populaţiei din 2011)". Aceste date le puteti ce prelua din Anexa nr. 8 din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate
din România.

e) Referitor la sectiunea “Indicatori prestabiliti“, pentru indicatorul de realizare comun si specific programului "1S67 - Persoane
care traiesc in orase mici si mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locala (persoane)" va solicitam sa ne precizati
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daca a mai fost introdus si in alta cerere de finantare "Pentru a nu multiplica valorile indicatorului 1S67, acesta va fi inclus intr-o
singura cerere de finantare a unui solicitant UAT oras/municipiu".

f) Revizuiti sectiunea "Resurse umane implicate", in care:
 - introduceti numele persoanelor din echipa de proiect numite prin Dispozitia primarului nr. 833/19.10.2020 (ex:  manager
proiect este dna PUIU CARMEN-ELENA si nu dl DANCEA SORIN; asistent manager proiect este dna HOLBAN BRINDUSA-
CARMEN si nu dl PAVALUTA);
- completati detalii cu privire la membrii echipei interne de implementare la nivel de fisa de post si Curriculum vitae, in corelare
cu documentele transmise (ex: atributiile/sarcinile din Fisa postului le-ati introdus la "Competente solicitate" din sectiunea
"Resurse umane implicate").

g) In cadrul sectiunii "Resurse materiale implicate" aveti in vedere completarea pentru obiectivul proiectului “Reabilitarea si
modernizarea strazilor si cailor de acces adiacente Centrului Multicultural "Unirea""  cu urmatoarele:
-  date referitoare la provenienţa resursei, sau adresa exactă unde este localizata ;
- resursele materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect (informaţii privind terenul şi/sau clădirile unde urmează a se
realiza investiţia);
- menţionarea inclusiv nr. cadastral şi suprafaţa terenului pe care se realizează investiţia.
 De asemenea, completati numarul, data si tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea
proiectului.

h) Revizuiti sectiunea "Buget - Activitati si cheltuieli" avand in vedere urmatoarele:

h.1 Transmiteti o Declaratie asumata de proiectant pentru justificarea cresterii valorii la urmatoarele cheltuieli:
- Elaborare Proiect tehnic si detalii de executie + Verificate tehnica PT - pentru obiectivul “Reabilitarea, consolidarea,
modernizarea si dotarea Centrului Multicultural "Unirea"" (valoare initiala: 250.903,04 lei inclusiv TVA/ valoare actualizata
288.958,49 lei (275.680,23+13.278,26) inlusiv TVA);
- Servicii de DIrigentie de santier pentru obiectivul “Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si dotarea Centrului Multicultural
"Unirea"" (valoare initiala: 28.560,0 lei inclusiv TVA/ valoare actualizata 57.715,0 lei inlusiv TVA);
- Elaborare SF pentru obiectivul “Reabilitarea si modernizarea strazilor si cailor de acces adiacente Centrului Multicultural
"Unirea"" (valoare initiala: 19.040,0 lei inclusiv TVA/ valoare actualizata 20.825,0 lei inlusiv TVA);

h.2 Se vor incadra in categoria cheltuielilor neeligibile toate cresterile de valori pentru categoriile de cheltuieli mentionate mai
sus, altele dacat cele permise ca urmare a aplicarii prevederilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, asa
cum sunt reiese din declaratiile pe prorie raspundere date de proiectati.

2. Avand in vedere alegerile locale din 2020, in completarea documentelor atasate cererii de finantare transmiteti documentele
statutare in vigoare la data prezentei solicitari de clarificari:
- Incheierea definitiva de validare a mandatului primarului si orice document legal care confirma data începerii mandatului;
- Ordinul Prefectului privind constatarea îndeplinirii conditiilor legale de constituire a consiliului local
- Copie dupa documentul privind identificarea reprezentantului legal in functie al solicitantului.

3. Avand in vedere alegerile locale din data de 27.09.2020 retransmiteti Declaratia de eligibilitate si Declaratia de angajament
semnate de noul reprezentant legal.
De asemenea, referitor la Declaratia de eligibilitate aveti in vedere mentionarea corecta a codului SMIS (124969) in cadrul
paragrafului F.
La retransmiterea Declaratiei de angajament se va tine cont si de solicitarea de la punctul 1.h).

4. Pentru obiectvul "Reabilitarea si modernizarea strazilor si cailor de acces adiacente Centrului Multicultural "Unirea"", in
completarea documentelor de proprietate transmiteti Incheierea nr.30452/04.09.2020.
De asemenea, retransmiteti "Planul de amplasament si delimitare a imobilului" cu NC 60075 astfel incat viza OCPI sa fie vizibila.

5. Avand in vedere ca in raspunsul la scrisoarea de clarificari inregistrat la ADR Nord-Est cu nr. 35745/OI/22.10.2020, ati
transmis un Plan coordonator retele -H0 din care reiese ca retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare, conducta de
apa incendiu,  ale obiectivului "Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si dotarea Centrului Multicultural "Unirea"" sunt inafara
limitei de proprietate a numarului cadastral 55848, si pe acest plan nu este evidentiata si limita cadastrala a imobilului 60075
care ar putea include aceste lucrari, revenim cu solicitarea de a revizui si retransmite Planul coordonator retele -H0  unde sa fie
reprezentate in mod distinct si lizibil limitele de proprietate a imobilelor cu NC 55848 si NC 60075,  precum si a tuturor lucrarilor
propuse prin proiect.
 De asemenea, in Planul coordonator retele -H0 si Planul topografic al obiectivului “Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si
dotarea Centrului Multicultural "Unirea"", se evidentiaza existenta unor garaje care nu se regasesc in Extrasul de carte funciara
nr.60075/25.09.2020 si Planul de amplasament vizat de OCPI. In aceasta situatie, va rugam sa clarificati daca aceste garaje fac
obiectul prezentului proiect, caz in care clarificati situatia lor juridica si transmiteti documente justificative.

6. Referitor la obiectivul “Reabilitarea si modernizarea strazilor si cailor de acces adiacente Centrului Multicultural "Unirea"",
avand in vedere urmatoarele:
- in  Planul de situatie - Plansa A1, transmis in urma solicitarii de clarificari nu sunt evidentiate toate lucrarile prevazute in proiect
(reteaua de canalizare pluviala inclisiv caminele de vizitare, reteaua de electrica de iluminat stradal inclusiv stalpii de iluminat
exteriori);
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