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R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

  

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 
Nr.  26901 din 13.04.2022 

 

  privind actualizarea acordului de parteneriat aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 22.08.2019 

 

PROIECT: „CARE - COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE 

FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, Obiectivul de investiţii: 

“CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE  PENTRU COPII CU 

DIZABILITĂŢI – NC 59588”; 
 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; 
 

Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale şi de 

recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate 

de colectivităţile locale; 
 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale  
    

P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C 
 

Grup vulnerabil: Copii 
 

Apel de proiecte nr. 2 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN: 

Analizând  referatul de aprobare nr. 26931 din  13.04.2022  înaintat de către 

domnul Primar Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27050              

din 13.04.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.04.2022 al Secretarului 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.04.2022  al  

Comisiei pentru buget - finanţe, precum și avizul favorabil nr. __ din __.04.2022 

al Comisiei juridice;  
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Luând în considerare actualizarea noilor valori ale investiției ce se 

implementează conform Contractului de finanțare nr. 5959/15.09.2020 așa cum  

s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247  din 15.11.2021, 

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, alin. 3, lit. „f”, ale art. 14, 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 aprobă actualizarea Acordului de parteneriat nr. 28667 din 

06.08.2019 între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Neamţ - lider de proiect şi U.A.T. Municipiul Roman în vederea implementării în 

comun a proiectului, conform anexei la prezenta hotărâre; 
 

Art. 2. Se împuterniceşte domnul Leonard Achiriloaei - Primarul 

Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare în 

numele Municipiului Roman și se dă mandat de a semna orice actualizare 

ulterioară a acestuia; 

 

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; 

- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est; 

- Serviciului Managementul Proiectelor - Municipiul Roman; 

- DGASPC Piatra-Neamț. 

 

Art. 4. 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; 

 
 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 

majoritatea de voturi. 

 Nr. total al aleșilor locali în funcție   Voturi „pentru”          __ 

 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 

 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 

 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



Anexă la H.C.L. nr. __ din 14.04.2022

















 

 

                         

   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. 26931 din 13.04.2022  

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea acordului de parteneriat 

aprobat prin H.C.L. nr. 199 din 22.08.2019 

 

   

Proiect: „CARE - comunitate pentru alternative familiale, recuperare şi 

egalitate”, Obiectivul de investiţii: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE  

PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”; 

 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; 

 

Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale şi de 

recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 

prestate de colectivităţile locale; 

 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale     

P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C 

Grup vulnerabil: Copii 

Apel de proiecte nr 2.  

 

Având în vedere actualizarea valorilor privind investiția pentru cele două 

obiective ale proiectului „CARE-comunitate pentru alternative familiale, 

recuperare şi egalitate”, așa cum  s-au aprobat prin H.C.L. nr. 247 din 

15.11.2021; 
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1.  Obiectiv de investiţii Roman: “CENTRUL DE ZI DE 

RECUPERARE  PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI –NC 59588”; 
 

2.  Obiectiv de investiţii Piatra Neamţ: "Construire casă de tip familial 

P+E pentru copii cu dizabilităţi  n.c.59102, construire casă de tip familial P+E 

pentru copii cu dizabilităţi n.c.59161,  construire casă de tip familial P+E pentru 

copii cu dizabilităţi n.c.59162". 
 

A fost actualizat Acordul de parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Neamţ (D.G.A.S.P.C.) cu noile valori ale 

investiției ce se implementează conform Contractului de finanțare nr. 

5959/15.09.2020, în scopul înfiinţării unui Centru de zi de recuperare pentru 

copiii cu dizabilităţi şi construirea a trei case de tip familial pentru copiii 

rezidenţi în serviciul existent în Complexul ”Romaniţa”.     
 

Prin reabilitarea clădirii şi crearea unui centru de zi de recuperare a 

copiilor cu dizabilităţi se doreşte asigurarea unor servicii de educaţie şi 

dezvoltare timpurie pentru copiii aflaţi în risc de separare de părinţi, precum şi 

oferirea de servicii de educaţie parentală şi consiliere psihosocială pentru 

familiile acestor copii, atât  în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, cât şi a 

reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională. 

Având în vedere că proiectul este în prezent în perioada de implementare 

care constituie cea mai importantă etapă şi faptul că acest apel de proiecte în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 este o oportunitate 

deosebită, propun avizarea favorabilă. 
 

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

 
 

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.  27050 din 13.04.2022  

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea acordului de parteneriat 

aprobat prin H.C.L. nr. 199 din 22.08.2019 

 

   

 

„CARE - Comunitate pentru alternative familiale, recuperare şi egalitate”, 

Obiectivul de investiţii: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE  PENTRU 

COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”; 
 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; 
 

Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale şi de 

recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 

prestate de colectivităţile locale; 
 

Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale     

P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C 

Grup vulnerabil: Copii 

Apel de proiecte nr 2.  

 

Având în vedere actualizarea valorilor privind investiția pentru cele două 

obiective ale proiectului „CARE - Comunitate pentru alternative familiale, 

recuperare şi egalitate”, așa cum  s-au aprobat prin HCL nr. 247 din 

15.11.2021: 

 

1.  Obiectiv de investiţii Roman: “CENTRUL DE ZI DE 

RECUPERARE  PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI –NC 59588”; 
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2.  Obiectiv de investiţii Piatra Neamţ: "Construire casă de tip familial 

P+E pentru copii cu dizabilităţi  n.c.59102, construire casă de tip familial P+E 

pentru copii cu dizabilităţi n.c.59161,  construire casă de tip familial P+E pentru 

copii cu dizabilităţi n.c.59162". 

 

A fost actualizat Acordul de parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Neamţ (D.G.A.S.P.C.) cu noile valori ale 

investiției ce se implementează conform Contractului de finanțare nr. 

5959/15.09.2020, în scopul înfiinţării unui Centru de zi de recuperare pentru 

copiii cu dizabilităţi şi construirea a trei case de tip familial pentru copiii 

rezidenţi în serviciul existent în Complexul ”Romaniţa”.     

 Prin reabilitarea clădirii şi crearea unui centru de zi de recuperare a 

copiilor cu dizabilităţi se doreşte asigurarea unor servicii de educaţie şi 

dezvoltare timpurie pentru copiii aflaţi în risc de separare de părinţi, precum şi 

oferirea de servicii de educaţie parentală şi consiliere psihosocială pentru 

familiile acestor copii, atât  în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, cât şi a 

reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională. 

 

Apreciez ca deosebită oportunitatea de a finaliza cu succes acest proiect în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, proiect care se află în 

prezent în etapa de implementare şi de aceea, propun, avizarea favorabilă. 

 

Deci, recomand adoptarea prezentei hotărâri. 

 

 

 

Şef Serviciu Managementul Proiectelor 

Nadia CÎRCU 


