
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
      Nr. ___ din 11.03.2021 

 
privind aprobarea acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală, 

în cadrul proiectului “Actualizarea Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman”, propus pentru finanțare 

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă  (POCA) 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare  nr. 16.781 din 4.03.2021 iniţiat de către 
dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate nr. 16.783 din 4.03.2021 întocmit de către Biroul Control, Strategii și 
Marketing Instituțional; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.03.2021 dat de către 
Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil  nr. __ din __.03.2021 
al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.03.2021 
al Comisiei juridice;   

În conformitate cu prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI Cererea de 
proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 
Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, modificată și completată; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1),  alin. (2), lit. e), lit. c), ale art. 139, 
alin. (1), ale art. 140, alin.(1) 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 Acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală între 

Institutul pentru Politici Publice și Municipiul Roman, în vederea implementării 



 

proiectului “Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului 
Roman”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - Cererea de 
proiecte POCA/659/2/1, conform modelului din anexă – parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

ART. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard 
Achiriloaei, să semneze acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală  în numele 
Municipiului Roman și toate documentele aferente proiectului; 
 

ART. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                        Secretarul general al municipiului Roman, 
 George-Dragoș BARCĂ                                     Gheorghe CARNARIU 
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Anexă la H.C.L. nr. ___ din 11.03.2021             

 

 

ACORD 

PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

PREAMBUL 

Având în vedere scopul și obiectivele Programului Operațional Capacitate Administrativă 
(POCA) 2014-2020 finanțat prin Fondul Social European pentru Obiectivul Specific 2.1 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; 

Ținând cont de obiectivul POCA 2014-2020 de a consolida capacitatea administrativă a 
autorităților și instituțiilor publice pentru a susţine o economie modernă și competitivă; 

Luând în considerare scopul general al Apelului de a consolida capacitatea organizațiilor 
non-guvernamentale și partenerilor sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, 
precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică) de a se implica în 
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local; 

Conștienți de necesitatea dezvoltării unor parteneriate între entități publice locale și 
entități neguvernamentale care sa contribuie la dezvoltarea locală; 

Părțile: 

Institutul pentru Politici Publice Bucuresti, organizație neguvernamentală cu sediul 
social și adresa de corespondență in Str. Alexandrina nr. 19, Ap. 1, București, Sector 1, 
CUI 13996980, tel/fax 021 212 31 26, email office@ipp.ro , reprezentată prin domnul 
Moraru Adrian, in calitate de Director, denumită în continuare „Solicitant”, și 
 
Municipiul Roman, persoană juridică de drept public, cu sediul în Piața Roman Vodă nr. 

1, Roman, Jud. Neamț, CUI 2613583, tel/fax 0233.741.119, email 
primar@primariaroman.ro, reprezentată prin domnul Leonard Achiriloaei, în calitate de 
Primar, denumită în continuare „Partener instituțional”, au convenit următoarele: 

Părțile semnatare ale prezentului Acord de Parteneriat au convenit implementarea 
proiectului Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman 
depus de către Institutul pentru Politici Publice, cu scopul de a evalua, actualiza, 
completa, elabora recomandări și dezvolta instrumente de monitorizare pentru Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman aferentă anilor 2014-2027. 
Proiectul este propus spre finanțare în cadrul Apelului CP14/2021 pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate (cererea de proiecte POCA/659/2/1) denumit în continuare Proiect. 
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Articolul 1 – Scop și obiective 

1. Părțile agreează să susțină și să promoveze dezvoltarea la nivel local al Municipiului 
Roman prin toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului precum și în cele 6 luni după 
finalizarea acestuia. 

2. Părțile agreează regulile de organizare și funcționare a parteneriatului dintre Părți, 
precum sunt definite în Anexa 1 la prezentul Acord. 

 

Articolul 2 - Durata 

1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare pe toată 
durata proiectului precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data finalizării proiectului. 

 

Prezentul Acord a fost întocmit în 2 exemplare, fiecare Parte primind câte un exemplar. 

 

Solicitant Partener instituțional 
Asociația Institutul pentru Politici Publice Municipiul Roman 
 
Director 

 
Primar 

Adrian Moraru Leonard Achiriloaei 
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ANEXA 1 

REGULI DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE A PARTENERIATULUI 

 

Roluri și responsabilități 

1. Părţile vor lua toate măsurile adecvate şi necesare pentru a asigura ȋndeplinirea 
obligaţiilor şi obiectivelor care decurg din prezentul Acord in vederea implementarii 
activitatilor Proiectului. 

2. Părţile vor colabora cu eficienţă, transparenţă şi conştiinciozitate. Acestea se vor 
informa reciproc cu privire la toate aspectele importante pentru cooperarea generală şi 
pentru implementarea activităţilor care urmează a fi desfăşurate. Acestea vor acţiona cu 
bună-credinţă ȋn toate chestiunile şi vor acţiona, ȋn orice moment, ȋn interesul Programului 
şi al Proiectului 

3. Părţile vor pune la dispoziţie personal suficient şi calificat, care ȋşi va desfăşura 
activitatea la cel mai ȋnalt standard profesional.  

Fiecare Parte va desemna o persoană de contact care va ține legătura cu echipa de 
proiect pe parcursul implementării Proiectului: 

Din partea Institutului pentru Politici Publice: 

Alexandra Johari – Coordonator Proiecte 

Telefon: 0743336011 

E-mail: alexandra.johari@ipp.ro 

Din partea Primăriei Municipiului Roman: 

Nume și funcție persoană 

Telefon: 

E-mail: 

4. Părțile vor conlucra pentru realizarea următoarelor activități:  

a) analiza nevoilor care va sta la baza activităților din proiect; 
b) realizarea activităților din proiect: consultarea părților, formarea angajaților, 

comunicarea rezultatelor etc. 
c) realizarea planului de activități pentru perioada de 6 luni după finalizarea 

Proiectului. 

5. Părțile agreează să se informeze reciproc cu privire la toate circumstanţele care ar 
putea avea un impact negativ asupra implementării corecte şi la timp a oricăreia dintre 
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activităţile Proiectului şi cu privire la orice eveniment care ar putea conduce la 
ȋntreruperea temporară sau definitivă sau la orice deviere faţă de Proiect;  

6. Părțile agreează să desfășoare activități de comunicare a rezultatelor proiectului, 
respectând identitatea vizuală a POCA 2014-2020. 

Obligațiile Solicitantului  

1. Solicitantul este responsabil pentru coordonarea generală, managementul şi 
implementarea Proiectului ȋn conformitate cu Contractul de Finanțare.  

2. Solicitantul se angajează, printre altele: 

a) să asigure implementarea corectă şi la timp a activităţilor Proiectului; 
b) să consulte UAT Municipiul Roman în desfășurarea activităților; 
c) să se asigure că UAT Municipiul Roman primește toată asistenţa de care poate 

avea nevoie pentru ȋndeplinirea sarcinilor sale, atât pe perioada proiectului cât și 
pe perioada celor 6 luni după finalizarea Proiectului. 

Obligațiile Partenerului instituțional 

1. Partenerul instituțional se angajează să: 

a) pună la dispoziția experților Institutului pentru Politici Publice documentația și 
informațiile necesare monitorizării, evaluării și actualizării Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman 2014-2027; 

b) nominalizeze personalul care va participa la activitățile de formare organizate de 
către Institutul pentru Politici Publice în cadrul Proiectului; 

c) nominalizeze reprezentanții care vor participa din partea instituției la activitățile de 
consultare organizate de Institutul pentru Politici Publice în cadrul Proiectului; 

d) să ofere observații/comentarii/feedback pe marginea documentelor/propunerilor 
elaborate de către experții Institutului pentru Politici Publice. 

Confidențialitatea 

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg 
să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din Acordul 
de Parteneriat.  

 

 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020! 



 

                         

   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: Cabinetul Primarului 
Nr. 16.781 din 04.03.2021 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 
dezvoltare locală, în cadrul proiectului “Actualizarea Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman”, propus pentru finanțare 

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 
 

UAT Municipiul Roman își propune să beneficieze de  oportunitățile de 
finanțare oferite prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ - Cererea de proiecte  CP 14/2021 (pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de 
a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, 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, Cod apel: POCA/659/2/1. 

Scopul acestui apel este acela de a consolida capacitatea organizațiilor 
non-guvernamentale și partenerilor sociali de a se implica în formularea și 
promovarea dezvoltării la nivel local, solicitanții eligibili fiind ONG-urile și 
partenerii sociali. 

De asemenea, apelul își propune să pună bazele unor parteneriate între 
autorități locale, ONG-uri și parteneri sociali, care să fie funcționale la 6 luni 
după finalizarea proiectului.  

În vederea depunerii cererii de finanțare, este necesară încheierea unui 
Acord de parteneriat între Institutul pentru Politici Publice, pe de o parte, și 
Municipiul Roman, pe de altă parte, cu scopul de a promova dezvoltarea la nivel 
local. 

Proiectul intitulat “Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
a Municipiului Roman” va cuprinde activități de formare dar și de evaluare, 
actualizare, completare, elaborare recomandări, dezvoltarea de instrumente de 
monitorizare pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului 
Roman aferentă perioadei 2014-2027. Acordul de parteneriat nu va avea 
implicații financiare pentru Municipiul Roman. 



 
Parteneriatul pentru dezvoltare locală (PDL) trebuie constituit înainte de 

depunerea proiectului, pentru că autoritatea locală trebuie să ia parte la analiza 
nevoilor pe care se fundamentează activitățile din proiect care vizează PDL. 

 
Drept urmare, considerăm necesară adoptarea prezentului proiect de 

hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală, în 
cadrul proiectului “Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Roman”, propus pentru finanțare prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă  (POCA). 
 

 
INIŢIATOR: 

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: Biroul Control, Strategii şi Marketing Instituţional  
Nr. 16.783/ 4.03.2021     
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 
dezvoltare locală, în cadrul proiectului “Actualizarea Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman”, propus pentru finanțare prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 
 

 Examinând referatul de aprobare nr. 16.781 din 4.03.2021 înaintat de Primarul 

Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală, în cadrul proiectului “Actualizarea 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman”, propus pentru finanțare 

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), și având în vedere: 

- scopul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 

finanțat prin Fondul Social European pentru Obiectivul Specific 2.1 Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; 

-  obiectivul POCA 2014-2020 de a consolida capacitatea administrativă a 
autorităților și instituțiilor publice pentru a susţine o economie modernă și competitivă; 

- scopul general al Apelului de a consolida capacitatea organizațiilor non-

guvernamentale și partenerilor sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum 
și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică) de a se implica în formularea și 

promovarea dezvoltării la nivel local; 

- necesitatea dezvoltării unor parteneriate între administrația publică locală și entități 
neguvernamentale care sa contribuie la dezvoltarea locală; 

 

 Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 

pentru dezvoltare locală, în cadrul proiectului “Actualizarea Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman”, propus pentru finanțare prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă (POCA), întrunește condițiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, motiv pentru care recomandăm adoptarea acestuia.   
 

Șef Birou, Control, Strategii și Marketing Instituțional, 
Constantin NEAGU 


