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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L   L O C A L  

 
H O T Ă R Â R E A  

 
Nr.   ____   din  22.07.2021  

 
privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor 

de finanțare nerambursabilă între Municipiul Roman și beneficiarii de 
finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe 

anul 2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate  

pentru activități non-profit de interes general 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 54901 din 20.07.2021 inițiat de către 
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum și raportul 
de specialitate comun nr. 54902 din 20.07.2021 întocmit de către Serviciul 
Managementul Proiectelor și Direcția Juridică și Administrație Publică; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____  din __.07.2021 al Secretarului 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. _____ din __.07.2021 al 
comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. _____   din 
__.07.2021 al comisiei juridice; 
          Având în vedere  

- Legea nr. 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general; 

- art. 9 din H.C.L. nr. 116/2021 privind Programul pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 
2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes 
general; 

În temeiul art. 129, alin. 14, art. 139, art. 140, alin. 1 precum și art. 196, 
alin. 1, lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 
HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1.  Se aprobă Raportul privind procedura de atribuire a contractelor de 
finanțare nerambursabilă între Municipiul Roman și beneficiarii de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2021, potrivit 
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, conform 
anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

Art. 2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, 
dnul Leonard Achiriloaei, să semneze toate actele necesare şi contractele de 
finanţare în numele Municipiului Roman; 
 

Art. 3  Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al 
municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 
       -  Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, dnul Leonard Achiriloaei; 
       -  Direcţiei Juridice și de Administraţie Publică - Municipiul Roman; 
       -  Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 
       -  Serviciului Managementul Proiectelor - Municipiul Roman. 
        
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                 Secretarul general al Municipiului Roman, 

   Elena CHELMUȘ                                        Gheorghe CARNARIU  
 
                                                                              
            

       
 
 
 



            Anexă la H.C.L. nr. ___ din 22.07.2021 

                    

   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 

  

 

 

 

RAPORT 
 

privind procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între 
Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local 

al Municipiului Roman, pe anul 2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități non-profit de interes general 
 

        Ca urmare a participării la selecția publică a proiectelor care vor beneficia de 

finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Roman pe anul 2021, 

conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general şi în 

conformitate cu H.C.L. nr. 116/2021, s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă 

următorilor beneficiari: 

 

1. Domeniul - Cultură, religie şi învăţământ: 

Nr. 
crt. Solicitant: Titlu Proiect: Punctaj: 

Suma 
aprobată 

- lei - 

1. 
ASOCIAȚIA CULTURALĂ 

DOMIDANCE 
 

Festivalul de teatru de revistă 
pentru copii și tineri „Albă ca 

Zăpada” 

 85,33 
puncte 10.000 

2. 
PR. GHERASIMESCU 

IOAN BOGDAN 
 

Sărbătoare în parohia „Sf. 
Gheorghe” Roman 

80,33 
puncte 

10.000 

3. 
ASOCIAȚIA 

PANTANASSA 
 

„Organizarea întâlnirii regionale a 
Alcoolicilor Anonimi din Moldova  

ed. a III-a” 

79,66 
puncte 10.000 

4.  
ASOCIAȚIA CULTURALĂ 

„PETRU TOCANEL” 
 

 Ce ne face umani?  
69,2 

puncte  
 

10.000 

 
2. Domeniul - Proiecte sociale: 

Nr. 
crt. 

Solicitant: Titlu Proiect: Punctaj: 
Suma 

aprobată 
- lei - 

1. FUNDATIA UMANITARĂ  „Digitalizarea încurajează educația 82,2 10.000 



 
„PACEA” și reduce riscul de abandon școlar” 

 
puncte 

2. 
ASOCIAȚIA ISA - IUBIRE, 

SPERANȚĂ, AJUTOR 
 

„Zâmbete pentru o dezvoltare 
armonioasă” 

82,16 
puncte 10.000 

3. 
ASOCIAȚIA 

„ALTERNATIVE PENTRU 
FIECARE” 

„Oportunități de incluziune socială 
pentru persoane aflate în 

dificultate” 

78,41 
puncte 

7.200 

 
1. Domeniul - Activități sportive: 

Nr. 
crt. 

Solicitant: Titlu Proiect: Punctaj: 
Suma 

aprobată 
- lei - 

1. 
ASOCIAȚIA  JUDEȚEANĂ 

DE BASEBALL ȘI 
SOFTBALL NEAMȚ 

„CUPA FEDERAȚIILOR 
EUROPENE” 

 

93,41 
puncte 

9.000 

2.  

 
ASOCIAȚIA CLUB 

SPORTIV VULPIȚELE 
GALBENE ROMAN 

„ȘI FETELE JOACĂ FOTBAL” 
78,91 

 puncte  
9.990 

 

3. 
ASOCIAȚIA CLUB 

SPORTIV MTB ROMAN 
 

MTB ROMAN MARATON  
ED. A III-A 46,10 

puncte 
5.000 

 
 

         Autoritatea contractantă Municipiul Roman, cu sediul în Municipiul Roman, Piața 

Roman-Vodă, nr. 1, județul Neamț, cod fiscal 2613583, telefon 0233.741.651, fax 

0233.741.604, atribuie contractele de finanțare nerambursabilă beneficiarilor mai sus 

menționați, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de 

interes general cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

Primarul Municipiului Roman,                            
   Leonard ACHIRILOAEI 
 
 
 
                                                                                     Şef Serviciu 

Managementul Proiectelor, 
                                                                   Nadia CÎRCU 
 
 
 
 
                                                            
                                                                                   
 

 



 

                      

   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. 54901 din 20.07.2021 
 

                                                                                                  
          
 
 
       

REFERAT DE APROBARE 

       
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru procedura de 

atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul 

Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 
Municipiului Roman, pe anul 2021, conform prevederilor Legii 

 nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități non-profit de interes general 

 

 
 În anul 2021, s-a inițiat și aprobat prin H.C.L. nr. 116 din 20.05.2021, 
Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al 
Municipiului Roman pe anul 2020, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități non-profit de interes general. 
            În urma proceselor de evaluare și selecție, apoi de soluționare a 
contestațiilor realizate de către Comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr. 
859 din 29.06.2021, pentru proiectele depuse, apoi s-a întocmit un raport privind 
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi 
beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului 
Roman, raport ce trebuie supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Roman. 
 

           Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 
 
 

                                                      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: Serviciul Managementul Proiectelor/Direcția Juridică și 
Administrație Publică 
Nr. 54902 din 20.07.2021    
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru procedura de 
atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul 

Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 
Municipiului Roman, pe anul 2021, conform prevederilor Legii nr. 350 / 
2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate  
pentru activități non-profit de interes general 

 

 
       Analizând referatul de aprobare nr. 54901 din 20.07.2021 înaintat de         

dnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, prin care se propune 
proiectul de hotărâre mai sus menţionat, facem următoarele precizări: 
 
Din punct de vedere al oportunității 
 

În luna iulie 2021, Comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr. 859 din 
29.06.2021, s-a întrunit și a desfășurat procesul de evaluare şi selecţie a 
proiectelor depuse, conform Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman. Au fost depuse 12 
proiecte. 
       La evaluarea tuturor proiectelor depuse s-a urmărit îndeplinirea 
următoarelor criterii: 
1. Conformitatea administrativă; 
2. Eligibilitatea solicitanţilor, partenerilor şi proiectelor; 
3. Evaluarea calităţii propunerilor şi evaluarea financiară, în conformitate cu 
grilele de evaluare specifice fiecărui domeniu de activitate din Ghidul 
Solicitantului. 
        Ca urmare a participării la selecția publică a proiectelor care vor beneficia 
de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Roman pe anul 
2020, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes 
general și în conformitate cu H.C.L. nr. 116 din 20.05.2021, s-au atribuit 7 
contracte de finanțare nerambursabilă. 



 
În perioada de contestații, au fost depuse 3 cereri pentru reevaluarea a 
următoarelor 3 proiecte: 
 
Nr. 
crt. 

Solicitant: Titlu Proiect: 

1. 
ASOCIAȚIA CULTURALĂ 
„PETRU TOCANEL” 

 Ce ne face umani?  

2. 
FUNDATIA UMANITARĂ  

„PACEA” 
 

Digitalizarea încurajează educația și reduce 
riscul de abandon școlar 

3.  
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV 
MTB ROMAN 

MTB Roman Maraton ed. a III-a 

 
 
Echipa de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziția nr. 859 din 
29.06.2021, a admis contestațiile formulate de către Asociația Culturală „Petru 
Tocănel”, Fundația Umanitară „PACEA” și Asociația Club Sportiv MTB 
Roman, în sensul acordării finanțării și pentru acestea, lista finală a proiectelor 
care primesc finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului 
Roman, pe anul 2021, conform prevederilor Legii nr. 350 / 2005 conține 10 
proiecte. 
 

1. Domeniul - Cultură, religie şi învăţământ: 

Nr. 
crt. 

Solicitant: Titlu Proiect: Punctaj: 
Suma 

aprobată 
- lei - 

1. 

ASOCIAȚIA 
CULTURALĂ 
DOMIDANCE 

 

Festivalul de teatru de 
revistă pentru copii și tineri 

„Albă ca Zăpada” 

 85,33 
puncte 

10.000 

2. 

PR. 
GHERASIMESCU 
IOAN BOGDAN 

 

Sărbătoare în parohia „Sf. 
Gheorghe” Roman 

80,33 
puncte 

10.000 

3. 
ASOCIAȚIA 

PANTANASSA 
 

„Organizarea întâlnirii 
regionale a Alcoolicilor 

Anonimi din Moldova  ed. a 
III-a” 

79,66 
puncte 

10.000 

4.  
ASOCIAȚIA 

CULTURALĂ 
„PETRU TOCANEL” 

 
 Ce ne face umani?  

69,2 
puncte  

 
10.000 

 
2. Domeniul - Proiecte sociale: 

Nr. 
crt. 

Solicitant: Titlu Proiect: Punctaj: 
Suma 

aprobată 
- lei - 

1. FUNDATIA „Digitalizarea încurajează 82,2 10.000 



 
UMANITARĂ  

„PACEA” 
educația și reduce riscul de 

abandon școlar” 
 

puncte 

2. 

ASOCIAȚIA ISA - 
IUBIRE, SPERANȚĂ, 

AJUTOR 
 

„Zâmbete pentru o 
dezvoltare armonioasă” 

82,16 
puncte 

10.000 

3. 
ASOCIAȚIA 

„ALTERNATIVE 
PENTRU FIECARE” 

„Oportunități de incluziune 
socială pentru persoane 

aflate în dificultate” 

78,41 
puncte 

7.200 

 
3. Domeniul - Activități sportive: 

Nr. 
crt. 

Solicitant: Titlu Proiect: Punctaj: 
Suma 

aprobată 
- lei - 

1. 

ASOCIAȚIA  
JUDEȚEANĂ DE 

BASEBALL ȘI 
SOFTBALL NEAMȚ 

„CUPA FEDERAȚIILOR 
EUROPENE” 

 

93,41 
puncte 

9.000 

2.  

 
ASOCIAȚIA CLUB 

SPORTIV 
VULPIȚELE 

GALBENE ROMAN 

„ȘI FETELE JOACĂ 
FOTBAL” 

78,91 
 puncte  

9.990 
 

3.

ASOCIAȚIA CLUB 
SPORTIV MTB 

ROMAN 
 

MTB ROMAN MARATON  
ED. A III-A 46,10 

puncte 
5.000 

 
Apreciez ca deosebită oportunitatea de a finanţa proiecte locale în cadrul 

Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al 
municipiului Roman, pentru activităţi non-profit de interes local, în scopul 
promovării și susținerii activităților culturale, de învățământ, religie, activităților 
sociale, sportive și de tineret. 
       

Din punct de vedere al legalității sunt incidente dispozițiile Legii nr. 350/2005 
și cele ale art. 9 din H.C.L. nr. 116/2021 privind aprobarea Programului pentru 
acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului 
Roman pe anul 2021 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 
350/2005 
 

Proiectul de hotărâre propus îndeplineşte atât condiţiile de legalitate, cât şi 
de oportunitate. În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre poate fi 
aprobat. 

 
Serviciul Managementul Proiectelor     Direcția Juridică și Administrație Publică 
            Nadia CÎRCU                                                      Camelia RUSU 
 


