
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. ___ din 25.05.2021 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018 

 

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. 38911 din 24.05.2021 înaintat de către 
domnul Leonard Achiriloaei - Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate nr. 38912 din 24.05.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.05.2021 al Secretarului general 
al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.05.2021 al  Comisiei pentru 
buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.05.2021 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. 194 din 21.08.2018, 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 488.140,69 lei (310.113,12 lei - 2% şi 178.027,57 lei - cheltuieli 
neeligibile)” 

 

Art.  2.  Se modifică anexa la H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018, 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 Managementul Proiectelor - Municipiul Roman; 
-  Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                             Secretarul general al Municipiului Roman, 
 George-Alexandru BĂLAN                               Gheorghe CARNARIU 



 

 

 

 

 

Anexă la Hotărârea nr. ____ din 25.05.2021 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.) = 15.505.653,71 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 = 15.195.540,59 lei  din Fondul 

European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare nerambursabilă; 

 

II. 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 310.113,12 lei şi cheltuieli neeligibile  = 

178.027,57 lei din bugetul local al Municipiului Roman, în total 488.140,69 lei.  

 

 

          Efectele realizării investiţiei sunt:  

Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural 

"Unirea", îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii stradale din municipiul 

Roman, asigurarea siguranţei şi fluenţei traficului existent şi prognozat, protejarea 

traficului pietonal, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei 

municipiului Roman.  

          De asemenea, prin implementarea acestui proiect, se vor crea premisele de 

dezvoltare culturală, economică, socială şi durabilă a municipiului Roman 

 



 

      Prin implementarea investiţiei propuse se vor atinge următoarele obiective 

preconizate:  

 refacerea integrală a învelitorii (refăcând integral sistemul terasă), precum și a 

sistemului de preluare și evacuare a apelor; 

 realizarea măsurilor de consolidare propuse; 

 realizarea hidro-izolației fundațiilor rezultate în urma consolidărilor; 

 refacerea trotuarelor și a etanșeității acestora; 

 realizarea anvelopantelor termoizolante şi a finisajelor exterioare; 

 echiparea cu sistem de detecţie şi alarmare în caz de incendiu, compus din 

senzori de  fum, sirena de interior, sirena de exterior centrală de alarmare şi 

butoane; 

 clădirea va fi echipată cu instalaţii de hidranţi interiori, instalaţie interioară de 

stingere cu hidranţi interiori compusă din: rezerva de apă, grup de pompare 

incendiu, generator de curent; 

 Suprafaţa alei de acces carosabile - 1387 mp; 

 Suprafaţa parcare din pavele ecologice - 1570 mp; 

 Suprafaţa trotuare - 578 mp; 

 Suprafaţa amenajare spaţii verzi - 400 mp; 

 Montare borduri 20x25x50 - 764 ml; 

 Montare borduri 10x15x50 - 600 ml. 

 

          Aleile de acces ce vor fi reabilitate şi modernizate se află în proximitatea 

Centrului Multicultural "Unirea" din Municipiul Roman şi asigură legătura dintre 

strada Vasile Alecsandri şi strada Bogdan Dragoş. 

 

 

 

 

                                                                

         



 

                       

   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. 38911 din 24.05.2021 
 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018 
 
   
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 
 

Ca urmare a primirii de la ADR Nord - Est a rezultatului evaluarii tehnice 
şi finaciare precum şi a demarării etapei precontractuale,  este  necesară mutarea 
unor cheltuieli (apreciate eligibile de catre Municipiul Roman în etapele 
anterioare), în categoria cheltuielilor neeligibile, drept urmare, este necesară 
modificarea H.C.L. 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. 

 
Prin solicitarea de clarificare nr. 4 şi prin scrisoarea prin care se comunică 

rezultatul evaluării tehnice şi financiare, ADR Nord-Est solicită trecerea în 



 
categoria cheltuielilor neeligibile a valorii mobilierului din zona de bar a cinema-
ului. 

- Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018 prin modificarea 
valorii contribuției proprii (2%) de la 311.160,92 lei la 310.113,12 lei şi a 
cheltuielilor neeligibile de la 125.635,44 la 178.027,57 lei, în total 488.140,69 lei; 

- Se modifică anexa la H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018 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: Serviciul Managementul Proiectelor 
Nr. 38912 din 24.05.2021  
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018   
 
 

   
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 evaluarii tehnice şi 
finaciare precum şi a demarării etapei precontractuale, este necesară mutarea unor 
cheltuieli (apreciate eligibile de catre municipiul Roman în etapele anterioare), în 
categoria cheltuielilor neeligibile, drept urmare, este necesară 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. 194 din 21.08.2018 prin modificarea valorii 
contribuției proprii (2%) de la 311.160,92 lei la 310.113,12 lei şi a cheltuielilor neeligibile 
de la 125.635,44 lei la 178.027,57 lei, în total 488.140,69 lei; 

- Se modifică anexa la H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018 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. 

 
 
 

Şef Serviciu Managementul Proiectelor 
Nadia Cîrcu 



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 4

Nr.  7906/OI/2021-03-08

În atenţia: LEONARD ACHIRILOAEI
Functia: Primar
Denumire solicitant: UAT MUNICIPIUL ROMAN
Adresa: PIATA ROMAN- VODA, NR.1, MUNICPIUL ROMAN, JUDETUL NEAMT
Telefon: 0233741978
Fax: 0233741604
E-mail: uip@primariaroman.ro
Cod SMIS: 124969
Titlul cererii de finanţare: "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului Multicultural "Unirea", reabilitarea si modernizarea
strazilor si cailor de acces în Municipiul Roman
Axa prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”
Prioritate de investitii: 13.1 Imbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Stimate Domn,
Urmare a verificării evaluarii tehnice si financiare a 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

CAE
1. Pentru componenta B (Reabilitarea si modernizarea strazilor si cailor de acces adiacente Centrului Multicultural
'Unirea'), având în vedere ca solicitantul nu a clarificat situatia garajelor evidentiate in Planul de amplasament vizat de OCPI
pentru NC 55848, clarificati daca aceste garaje fac obiectul prezentului proiect, caz in care se vor transmite documente
justificative.

ETF:

1. Transmiteti oferte de pret pentru toate ehipamentele/ dotarile propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect.

2. Incadrati in categoria cheltuielilor neeligibile urmatoarele dotari : Bar zona cafenea, Canapele zona de separeu,
Mese zona separeu, Rafturi zona cafenea, si retransmiteti toate documentele afectate de modificari.

DALI
Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si dotarea Centrului Multicultural "Unirea" - cladire cu functii culturale si recreative –
din Municipiul Roman

1

silviu.sava
Evidenţiere



1. Transmiteti avizele si acordurile de principiu, inclusiv cele ce pot influenta solutiile tehnice, solicitate in cadrul Certificatelor de
urbanism.  (Grila de conformitate DALI)
 2. Transmiteti graficul orientativ de realizare al investitiei corelat cu cel din Cererea de finatare, unde avem executie lucrari:
02.2022-10.2023 (21 luni). Graficul de esalonare investitie actual are o perioada de executie de 20 luni iar in ACB actualizat
avem 37 luni executie pag. 3/26.
3. Transmiteti Devizul Obiect 1 corelat cu Devizul General ultima varianta (Devizul pe obiect 1 are toate valorile corelate cu
Devizul General ultima varianta, dar valoarea totala a acestuia - 8136811.891 lei nu este corecta, respectiv:
Cap. 4 Deviz General = 10.425.503,74 lei
Cap. 4 Deviz Obiect 1=52.970,35 lei
Cap. 4 Deviz Obiect 2= 8.136.811,891 lei).

4. Clarificati daca varianta maximala propusa de expertul tehnic se va implementa prin proiect, atata timp cat la pag. 26/75  si la
capitolul 5.1 din DALI, in varianta aleasa nu sunt descrise aceste lucrari de consolidare (camasuiri ale peretilor, inlocuire zidarie
afectata etc). De asemenea, in documentatia analizata nu exista planse de interventie de rezistenta aferente acestor lucrari de
consolidare conform variantei recomandate de expertul tehnic. Clarificati si completati documentatia sub acest aspect. Aveti in
vedere transmiterea partii desenate aferente semnata/stampilata de expertul tehnic.
5. Verificati in CPE daca nota energetica a cladirii de referinta este corect evaluata atata timp cat aceasta cladire este in clasa E.
Corelati FA cu Anexa CPE in ce priveste punctele de consum ar/acc. Corelati numarul de grupuri sanitare din RAE, pag. 28/50
(2 grupuri) cu situatia reala descrisa in DALI. La pag. 34/50 din RAE este inscrisa termoizolatia la sol cu EXS 10 cm, dar la
valoare grosimii stratului aveti 5 cm. Clarificati recomandarea din CPE de a pune termostat in camerele in care sunt cazati copiii.
Completati analiza economica din RAE cu durata de recuperare investitie pentru cele doua pachete, VNA. Verificati
corectitudinea valorilor parametrilor c si e din analiza economica: kWh-ul economisit este mai scump decat costa initial obtinerea
unui kWh (e>c?).
6. Clarificati daca prin proiectul propus s-a avut in vedere sa se realizeze o performanta energetica superioara cerintelor minime
ce decurg din Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si din legislatia subsecventa aferenta aplicabila in
vigoare – Ordinul 2641/2017.  Demonstrati pentru cladirea reabilitata faptul ca valoarea consumului anual specific maxim de
energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea cladirii nu depaseste valorile impuse din Ordinul 2641/2017 (123
kWh/mpan).
7. Clarificati si corelati anul constructiei pentru Centrul multicultural Unirea in toata documentatia tehnica conform informatiilor
din cererea de finantare (1978) (de ex:  in FA – fisa de analiza termica din RAE, pag. 6/50, avem anul 1975, etc.).

SF MIXT
Reabilitarea si modernizarea strazilor si cailor de acces adiacente Centrului Multicultural "Unirea”

1.Transmiteti avizele si acordurile de principiu, inclusiv cele ce pot influenta solutiile tehnice, solicitate in cadrul Certificatelor de
urbanism. (Grila de conformitate SF mixt).

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finantări ant.

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect
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Obiective proiect

Rezultate asteptate

Context

Justificare

Grup tintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale implicate
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Activităti previzionate

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Activităti si cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Câmp de interventie

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Formă de finantare

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Tip teritoriu

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Activitate economică

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Obiectiv tematic

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Secţiunea a fost deblocată.

Va comunicam faptul ca, in conformitate cu prevederile Ordinului MDRAP nr. 3907/05.10.2020, in mod exceptional, in cazuri
temeinic justificate, aveti posibilitatea suspendarii termenului de raspuns, respectiv a etapei de verificare a evaluarii tehnico-
financiara, pe perioada starii de alerta instituita în conformitate cu prevederile legale in vigoare, termenul maxim in care procesul
poate fi suspendat fiind de 14 zile calendaristice.
De asemenea, invederam faptul ca suspendarea procesului se poate realiza doar in baza transmiterii unor documente
justificative, emise de la entitati terte aplicantului.
In cazul in care optati pentru suspendarea termenului de raspuns, va rugam sa transmiteti pe urmatoarea adresa de mail:
oipor@adrnordest.ro, o adresa semnata de catre reprezentantul legal in care sa solicitati acest lucru, precum si documentele
justificative mentionate mai sus.
Termenul de răspuns este  15-03-2021. Cu toate acestea, conform mentiunilor Ghidului Solicitantului PI 13.1, termenul de 5 zile
lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări poate fi prelungit doar în cazuri justificate de solicitant şi acceptate de OI,
până la 10 zile lucrătoare.

Vă rugăm să ne confirmaţi primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa oipor@adrnordest.ro, până la data de  09-03-
2021.

4



Vă atragem atenţia că, în cazul în care nu ne furnizaţi clarificările solicitate, ori clarificările transmise sunt incomplete sau
nesatisfăcătoare, cererea de finanţare poate fi respinsă.
Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform
prevederilor Ghidului Solicitantului.
După transmiterea răspunsului dvs., vă vom confirma (în cel mult 1 zi lucrătoare) primirea acestuia. Această confirmare nu este,
în niciun fel, legată de conformitatea ori conţinutul răspunsului dvs.
Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii
digitale să aveţi în vedere prevederile din „Instructiune semnatura digitala”, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secţiunea
MySMIS 2014-MANUALE.
Pe aceasta cale, in cazul in care veti transmite raspunsul la prezenta scrisoare de clarificari in termenul de 5 zile lucratoare
dorim să vă propunem data de 24.03.2021, ora 10:00 pentru efectuarea vizitei la faţa locului pentru proiectul “ Reabilitarea,
modernizarea si dotarea Centrului Multicultural "Unirea", reabilitarea si modernizarea strazilor si cailor de acces în Municipiul
Roman
Axa prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, propus prin cererea de finanţare cu nr. NE/NT/2018/13/13.1/1/7
REGIUNI/1144/31-08-2018, (COD SMIS 124969).
Vă rugăm să ne comunicaţi  disponibilitatea de a participa la vizita pe teren în aceeaşi zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la
data transmiterii prezentei notificării.
Menţionăm că la această vizită vor participa experţi din partea OI ADR Nord-Est:
- Florina Barladeanu - Secretar comisie evaluare
- Madalina Calbureanu – Expert Tehnic

In situatia in care raspunsul la scrisoarea de clarificari va fi decalat (maxim 10 zile lucratoare, conform precizarilor din Ghidul
solicitantului), vom transmite o noua propunere pentru data vizitei la fata locului.

Va rugam sa asigurati prezenta la vizita la fata locului, din partea organizatiei/ institutiei dumneavoastra, a reprezentantului legal
sau a persoanei delegate/ mandatate din cadrul institutiei pentru a participa la vizita locului. La vizita la fata locului, pot participa
in masura disponibilitatii si proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informatii de specialitate cu privire la aspectele tehnice
ale proiectului.
In conformitate cu prevederile Instructiunii AM-POR nr. 153/2020 va comunicam faptul ca se va va prelua o declaraţie pe proprie
răspundere a solicitantului la finanţare cu privire la conformitatea documentelor încărcate în MYSMIS, iar corespondenţa cu
originalul a documentelor anexate la cererea de finanţare nu va mai fi verificată.
Totodata, va aducem la cunostinta si prevederile Ordinului MDRAP nr. 3907/05.10.2020, conform carora “Pe durata starii de
urgenta/alerta, vizitele la fata locului aferente etapelor de evaluare tehnico-finanicara si financiara/precontractare se pot
suspenda, la cererea justificata a solicitantului la finantare. Susepndarea se realizeaza doar in urma transmiterii de documente
justificative emise de entitati terte aplicantului, documente care sa fie legate de instituirea starii de urgenta/alerta si masurile
impuse pe aceasta perioada din persepctiva activitatii derulate de catre solicitant. In aceste situatii, etapele de evaluare tehnica
si financiara/precontractare se pot finaliza, fara efectuarea vizitelor respective, urmand ca acestea sa fie effectuate pana la
transmiterea documentatiilor de contractare la nivelul MInisterului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.”
P e r s o a n a  d e  c o n t a c t  d i n  p a r t e a  O I  A D R  N E  e s t e  -

Florina Barladeanu, tel 0756.117.315, e-mail: florina.barladeanu@adrnordest.ro.

Cu stimă,
Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR
Semnătura

Avizat
,Iulian Constantin Pristavu
Presedinte comisie evaluare
Semnătura

Intocmit
,Elena Florina Barladeanu
Secretar comisie evaluare
Semnătura
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