
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr.__ din 28.04.2021 
 

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 31919 din 27.04.2021 inițiat de domnul 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate 
cu nr. 31922 din 27.04.2021 întocmit de către Serviciul Managementul proiectelor; 

Văzând avizul pentru legalitate nr.  ____ din 27.04.2021 dat de către Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 27.04.2021  al Comisiei 
pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. __ din 27.04.2021  al Comisiei pentru 
cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum și avizul favorabil nr. __ din 
27.04.2021 al comisiei juridice; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, 
ale alin. (7), lit. ,,b” și lit. „e”, ale art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. 
„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 95.471,94 lei 

reprezentând contribuția de 2% la cofinanțarea proiectului Colegiului Tehnic 
„Danubiana” Roman - „POȚI – Provocări- Oportunități – Ținte – Învățăminte” 
cod MySMIS: 139597 câștigat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe. 

 

Art. 2. Direcția Economică va proceda la alocarea din bugetul local a 
sumei menționate la articolul 1, pentru toată perioada de derulare a proiectului, 
respectiv 30 de luni . 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre 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, 
     Dragoș-George BARCĂ                                   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. 31919 din 27.04.2021 
 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării 
unei sume din bugetul local 

 

Având în vedere aprobarea, la Ministerul Fondurilor Europene, a 

proiectului „POȚI – Provocări- Oportunități – Ținte – Învățăminte”, în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6, 

Educație și competențe, în vederea semnării contractului de finanțare, Colegiul 

Tehnic Danubiana Roman, reprezentat prin Director Vacaru Leonard, solicită 

prin cererea nr. 1240/13.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Roman 

sub nr. 2844 din 13.04.202, aprobarea alocării sumei de 95.471,94 lei din 

bugetul local al Municipiului Roman pentru cheltuielile ce vor fi efectuate în 

cadrul acestui proiect, reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului de 

4.773.596,40 lei.  

 

Proiectul  se derulează pe o perioadă de 30 de luni și contribuie la 

realizarea priorității de investiții 10 (i): ”Reducerea și prevenirea abandonului 

școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și 

informale pentru reintegrarea în educație și formare”. 

 

Obiectivul proiectului este furnizarea de suport educațional și 

complementar coroborat cu servicii de consiliere pentru preșcolari, elevi și 

părinții/reprezentanții legali ai acestora, în scopul prevenirii abandonului școlar 

timpuriu, menținerii în sistemul de învățământ și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate cât timp cel puțin unul 

dintre părinți este plecat la muncă în străinătate. 

Grupul țintă eligibil este format din persoane  ce vor contribui la atingerea 

obiectivelor specifice OS 6.2 si OS 6.3. respectiv preșcolari și elevi ce fac parte 

din grupuri vulnerabile/prezintă risc educațional/provin din mediul rural/aparțin 



 

minorității romă și reprezintă un total de  289 preșcolari/elevi (25 preșcolari + 

264 elevi). La aceștia se adaugă 100 părinți/reprezentanți legali ai acelor 

preșcolari/elevi ce au un părinte sau ambii plecați la muncă în  străinătate. 

 

1. Valoarea totală a investiției: 
Valoarea totală și eligibilă a proiectului = 4.773.596,40 (cheltuieli 

eligibile în proiect) 

 2.  Durata totală de realizare a proiectului:  30 luni 

      3.  Finanțarea investiției: 
Investiția va fi finanțată astfel: 

I.    98% din totalul cheltuielilor proiectului =  3.818.877,12 lei din 

fonduri europene și bugetul național = finanțare nerambursabilă; 

II.  2% din totalul cheltuielilor proiectului = 95.471,94 lei din bugetul 

local al Municipiului Roman.  

Contribuția Primăriei Municipiului Roman va fi distribuită, conform 

bugetului, astfel: 

 în anul 2021 – 43.000 lei 

 în anul 2022 – 29.000 lei 

 în anul 2023 – 23.471,94 lei. 
 

          Apreciez ca deosebită oportunitatea Colegiului Tehnic „Danubiana” și a 

școlilor partenere de a implementa acest proiect în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Educație și competențe, 

prin care se va oferi suport educațional elevilor a căror cel puțin un părinte este 

plecat în străinătate și se află în risc de abandon școlar, precum și servicii de 

consiliere, educare pentru copii, elevi, părinți/tutori, cadre didactice și personal 

de sprijin, pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de 

calitate. 

Prezentul referat de aprobare împreună cu proiectul de hotărâre vor fi 

transmise Serviciului „Managementul proiectelor” pentru întocmirea raportului 

de specialitate.  

 

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, 

propun spre dezbare și aprobare proiectul de hotărâre în forma și conținutul 

prezentat. 
 

 

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: Serviciul Managementul Proiectelor  
Nr.  31922 din 27.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării 
 unei sume din bugetul local 

 
 

1. Necesitatea și oportunitatea 
 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 urmărește 
integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și 
politicilor publice ale României, ca Stat Membru al UE și are în vedere valorizarea 
capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. 
 

Proiectul  „POȚI – Provocări- Oportunități – Ținte – Învățăminte” câștigat 
de Colegiul Tehnic Danubiana Roman, unitate subordonată Primăriei 
Municipiului Roman, contribuie la realizarea priorității de investiții 10 (i): 
”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 
egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 
parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în 
educație și formare”. 

Proiectul se adresează elevilor cu părinți plecați în străinătate și urmărește 
oferirea de suport educațional elevilor a căror cel puțin un părinte este plecat în 
străinătate și se află în risc de abandon școlar. 
 

2. Analiza economică 
Surse de finanțare ale proiectului. 
 

1. Valoarea totală a investiției: 
Valoarea totală și eligibilă a proiectului = 4.773.596,40 (cheltuieli eligibile 
în proiect) 

 2.  Durata totală de realizare a proiectului:  30 luni 
      3.  Finanțarea investiției: 
         Investiția va fi finanțată astfel: 



 
I.    98% din totalul cheltuielilor proiectului =  3.818.877,12 lei din fonduri 

europene și bugetul național = finanțare nerambursabilă; 
II.  2% din totalul cheltuielilor proiectului = 95.471,94 lei din bugetul local 

al Municipiului Roman.  
 

Contribuția Primăriei Municipiului Roman va fi distribuită, conform 
bugetului proiectului, astfel: 

 în anul 2021 – 43.000 lei 
 în anul 2022 – 29.000 lei 
 în anul 2023 – 23.471,94 lei. 

 

2. Beneficii pentru comunitate 
Beneficiarii direcți sunt elevii de la cele 3 școli implicate:  
 Colegiul Tehnic Danubiana – 45 elevi învățământ liceal și profesional, 
 Școala Mihai Eminescu Roman – 50 elevi grădiniță, primar și gimnaziu, 
 Școala Gimnazială ,,Calistrat Hogaș” Roman – 33 elevi primar și 

gimnaziu. 
Grupul țintă eligibil va fi format din persoane  ce vor contribui la atingerea 

obiectivelor specifice OS 6.2 si OS 6.3. respectiv preșcolari și elevi ce fac parte 
din grupuri vulnerabile/prezintă risc educațional/provin din mediul rural/aparțin 
minorității romă și reprezintă un total de  289 preșcolari/elevi (25 preșcolari + 264 
elevi). La aceștia se adaugă 100 părinți/reprezentanți legali ai acelor 
preșcolari/elevi ce au un părinte sau ambii plecați la muncă în  străinătate. 
 

Activități derulate: 
- Includerea într-un program de suport educațional după ore- 280 ore pe an 

cu profesori de specialitate care le vor oferi sprijin în realizarea temelor, activități 
de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță, ateliere tematice; 

- activități de consiliere psihologică, logopedie, workshop-uri; 
- Program de educație parentală pentru 100 tutori și părinți în grija cărora 

rămân elevii; 
- Gustări/Masă caldă zilnică în valoare de 9 lei – 120 zile; 
- Pachet igienă personală – 100 lei grădinița/150 lei învățământ primar, 

gimnazial, profesional; 
- Pachet rechizite, igienă, consumabile în valoare de 112.100 lei; 
- Sprijin financiar în valoare de 400 lei pentru elevii de grădiniță; 
- Sprijin financiar în valoare de 800 lei pentru elevii de învățământ primar, 

gimnazial și liceal. 
 

3. Eșalonare în timp 
Durata de implementare a proiectului  este de 30 de luni de la data semnării 

contractului. 
 

Consider cele prezentate ca fiind legale, necesare și oportune, în 
conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 cu 
modificările și completările ulterioare și a Codului Adminstrativ, propun inițierea 
unui proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării din bugetul local al 
municipiului Roman, jud. Neamț a contribuției de 2% la cofinațarea proiectului  
„POȚI – Provocări- Oportunități – Ținte – Învățăminte”, cod MySMIS: 139597   



 
prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, apel de proiecte 
784/6/24/ Operațiunea composită O.S. 6.2, O.S. 6.3 – program pilot de stimulare 
a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – 
Regiuni mai puțin dezvoltate.  
 

Drept pentru care propun aprobarea proiectului de hotărâre. 
 
 

Șef Serviciu Managementul proiectelor 
Nadia CÎRCU 

 
 
 
 


