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Nr. 47.222 din 23.06.2021 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 10/ 

28.01.2016 de aprobare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027 

 

În procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile, strategia integrată de 

dezvoltare locală și planificarea bugetului local constituie fundamentul ce stă la 

baza justificării proiectelor. 

Strategia integrată de dezvoltare urbană stabilește prioritățile de investiții și 

măsurile necesare,  mergându-se până la definirea operațiunilor, a fișelor de proiecte 

prioritare care se doresc a fi implementate.  

Orizontul financiar 2021-2027 aduce noi direcţii de dezvoltare pe lângă 

consolidarea celor din perioada anterioară și necesită o bază integrată de 

documentare pentru susținerea noilor proiecte. 
Având în vedere faptul că portofoliului local de proiecte trebuie corelat 

permanent cu  programele  de finanțare, se impune completarea anexei la H.C.L. nr. 

10 din 28.01.2016 de aprobare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027, după cum urmează: 

-includerea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ pentru educație 

timpurie (Grădinița cu program prelungit nr.5, Grădinița cu program prelungit nr. 2 

Muguri de lumină, Grădinița cu program prelungit nr.1)” la poziția 41 din 

Portofoliul de proiecte strategice prioritare;  

- includerea proiectului “Creșterea securității pacienților în structuri spitalicești 

publice care utilizează fluide medicale  prin reabilitarea / modernizarea / extinderea 

infrastructurii existente a Spitalului Municipal de Urgență Roman” la poziția 42 din 

Portofoliul de proiecte strategice prioritare.  

- includerea proiectului “Reabilitare SMU Roman și extindere Bloc Materno-

Infantil a Spitalului Municipal de Urgență Roman” la poziția 43 din Portofoliul de 

proiecte strategice prioritare.  

Drept urmare, considerăm necesară adoptarea prezentului proiect de hotărâre 

privind completarea anexei la H.C.L. nr. 10/ 28.01.2016 de aprobare a Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027. 
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