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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 

 
 
 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman pentru 

perioada 2014-2027, constituie documentul cadru, pe termen mediu şi lung, pentru 
stabilirea planului de acțiune locală în vederea dezvoltării urbane integrate și 
durabile, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare, 
         Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin COMPONENTA 10 - 
Fondul Local, va finanța investiții care vor viza reînnoirea flotelor de transport 
public, infrastructură pentru un transport urban ecologic și mai sigur, modernizarea 
clădirilor publice locale și elaborarea/actualizarea în format digital a documentelor 
de amenajare a teritoriului și de urbanism. 

În cazul municipiilor reședință de județ, a municipiilor, altele decât 
reședințele de județ și orașelor este necesar ca solicitările de finanțare, în cadrul 
PNRR, să cuprindă extras din documentele de planificare de la nivel local 
(PMUD/PUG/SIDU) în cadrul cărora să se regăsească proiectele de investiții. 

Având în vedere faptul că portofoliului local de proiecte trebuie corelat cu  
noile oportunități 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 „Dezvoltarea sistemului de transport public local, prin 
continuarea înnoirii parcului de autobuze”, la poziția 44 din Portofoliul de proiecte 
strategice prioritare;  

- includerea proiectului “Modernizarea stațiilor de transport public local, 
inclusiv cu funcțiuni tip smart-city”, la poziția 45 din Portofoliul de proiecte 
strategice prioritare.  

- includerea proiectului “Implementarea sistemului e-ticketing si informare 
calatori”, la poziția 46 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare. 

- includerea proiectului “Implementarea unui sistem de supraveghere video 
trafic”, la poziția 47 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare.  

- includerea proiectului “Construire centru de comanda si control trafic si 
supraveghere video”, la poziția 48 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare. 



  
- includerea proiectului “Implementarea unui sistem de management trafic 

adaptiv integrat”, la poziția 49 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare. 
- includerea proiectului “Instalarea stațiilor de încărcare a vehiculelor 

electrice sau hibride”, la poziția 50 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare. 
- includerea proiectului “ Pista de biciclete str. Mihai Viteazu”, la poziția 51 

din Portofoliul de proiecte strategice prioritare. 
- includerea proiectului “Pista de biciclete Strada Tirului – Strada Ogoarelor”, 

la poziția 52 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare. 
- includerea proiectului “ Pista de biciclete pe mal Moldova intre Somaco si 

Stadionul Moldova”, la poziția 53 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare. 
- includerea proiectului “Reabilitarea si integrarea turistică a monumentului 

istoric: Biserica Precista Mică”, la poziția 54 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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