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RAPORT DE SPECIALITATE 
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 

 
Analizând referatul de aprobare nr. 11.414 din 16.02.2022 și proiectul de hotărâre 

înaintate de dnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, am constatat că 
acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

 
Din punct de vedere al oportunității 
În procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile, strategia integrată de 

dezvoltare locală constituie fundamentul care stă la baza justificării proiectelor. 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman are o abordare 

flexibilă, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare identificate și cu sursele de 
finanțare disponibile. 

Luând în considerare conturarea oportunităților de finanțare prin apelurile de 
proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local din Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), care cuprinde șapte investiții, sintetizate după cum urmează: 

I.1 – Mobilitate urbană durabilă, cu următoarele obiective: 
     I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 

vehicule nepoluante) 
      I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); 
       I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de 

reîncărcare vehicule electrice; 
       I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii 

pentru biciclete la nivel local/metropolitan; 
I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști 

din sănătate și învățământ 
I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile 

publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a 

teritoriului și de planificare urbană, 
este necesară corelarea permanentă a portofoliului local de proiecte cu direcţiile 

perioadei 2021 – 2027 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene. 



 
 
 
Din punct de vedere al legalității 

Susținerea din punct de vedere legal, este fundamentată pe prevederile următoarelor 
acte normative: 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și 
completată; 

- Prevederile art. 129 alin. (1),  alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), 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. 

 Considerăm că 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, întrunește condițiile de fond, formă, necesitate, 
oportunitate, motiv pentru care recomandăm adoptarea acestuia.   
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