
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Nr.  57330  din 19.08.2022 
 

privind încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de 

finanţare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială 

pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", 

reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele 

sociale în Municipiul Roman", Cod SMIS 124968 
   

Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI  

Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii  

Operaţiunea: Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi 

mijlocii din România 

Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele 

mici şi mijlocii din România 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
Analizând referatul de aprobare nr. 57327 din 19.08.2022 înaintat de către 

domnul Leonard ACHIRILOAEI – Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 58264 din 2408.2022 al Serviciului Managementul 
Proiectelor; 

Văzând avizul de legalitate nr. __ din __.08.2022 al Secretarului general 
al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.08.2022 al Comisiei 
pentru buget - finanţe, precum şi avizul favorabil nr. __ din __.08.2022 al 
Comisiei juridice. 

Luând în considerare adresa nr. 33321/OI/19.08.2022 de la ADR NE 
privind necesitatea aprobării prin HCL a încetării, prin acordul ambelor părți a 

contractului de finanțare 7084 din data de 31.08.2021, 

În conformitate cu prevederile art.14 alin.1 din contractul de finanțare 
nr.7084 din data de 31.08. 2021, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 



 

Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Organismul 
Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională NORD EST și UAT 

Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar, în vederea finanţării prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijinirea 

regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Operaţiunea: Îmbunătăţirea calităţii vieţii a 

populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Obiectivul Specific 13.1 - 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, a 

proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială 

pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", 

reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în 

Municipiul Roman", art.1321 Cod Civil, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 

privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor 

finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare 

şi Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene nr.3809/28.07.2017; 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. 

“n”, ale art. 139, alin, ale art. 140, 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 încetarea, prin acordul părților, a contractului de 

finanțare nr. 7084 din data de 31.08.2021, încheiat între Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, 
Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională NORD EST și 

UAT Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor 

mici şi mijlocii, Operaţiunea: Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele 

mici şi mijlocii din România, Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii 

vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, a proiectului 

„Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru 

populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea 
Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul 

Roman". 
 

ART.  2.  Se împuternicește Primarul Municipiului Roman, dl. Leonard 

ACHIRILOAEI să îndeplinească formalitățile necesare privind încetarea, prin 
acordul părților a contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08.2021. 
 

ART 3. 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; 
 



 

ART. 4. 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; 
       -  Direcţiei Economice - Municipiul Roman. 

 
 
 
 

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       _ 

 



 

 

                       

   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. 57327 din 19.08.2022 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a 

contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 
aferent proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie 

socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", 

reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în 

Municipiul Roman" Cod SMIS 124968 
 
 
 
   
Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI  
Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii  
Operaţiunea: Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi 

mijlocii din România 
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele 

mici şi mijlocii din România 
 
 

Municipiul Roman implementează proiectul „Reabilitarea și modernizarea 
clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat 
"Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la 

locuințele sociale în Municipiul Roman" Cod SMIS 124968, în baza contractului 
de finanțare nr.7084 din data de 31.08. 2021.  

Prin HCL nr. 115 din 20.05.2021 de modificare a  HCL nr. 193 din 
21.08.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici după faza DALI, 

valoarea totală a proiectului fiind 20,851,152.88 lei (din care cheltuieli totale 
eligibile actualizate în valoare de 19,000,826.92 lei  și cheltuieli totale 

neeligibile în valoare de 1,850,325.96), contribuția proprie a  municipiului 

Roman fiind de 2.230.342,50 lei (reprezentând 2% din totalul cheltuielilor 



 

 

eligibile = 380.016,54 lei plus cheltuielile neeligibile-1.850.325,96 lei din 
bugetul local al Municipiului Roman). 

Astfel, în data de 31,08.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 

7084/31.08.2022, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Organismul 
Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord- Est și UAT 

municipiul Roman, în calitate de Beneficiar. 
În urma întocmirii documentației de proiectare la faza PAC, PTh, a 

rezultat o creștere a valorii totale a investiției de la 20,851,152.88 la faza DALI, 
la  49.815.449,52 lei  la faza PAC, PTh, respectiv o majorare a valorii investiției 

cu 138%. 
Valoarea contribuției municipiului Roman pentru implementarea 

proiectului a crescut de la 2.230.342,50 lei la faza DALI la 30.814.622,60 lei la 
faza PAC, PTh. 

Toate creșterile survenite între momentul elaborării DALI-ului și data 
elaborării PT-ului, faza PAC când are loc actualizarea obligatorie a devizului 
general conform art. 10 din HG nr. 907/2016, nu constituie cheltuieli eligibile, 
din perspectiva art. 3 din Contractul de finanțare, astfel încât diferența rezultată 

va fi suportată de către Beneficiar. 
Se cunoaște că normele edictate de prevederile HG nr. 907/2016 au 

caracter imperativ și nu pot fi eludate, astfel încât implementarea în continuare a 
proiectului este condiționată de parcurgerea etapelor de realizare a proiectului 

tehnic și de facultatea autorității deliberative de a aproba cheltuielile neeligibile 
rezultate în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici pe baza devizului 
general actualizat la faza PAC pentru a asigura funcționalitatea obiectivului de 

investiții. 
Proiectul de hotărâre nr. 50134 din 20.07.2022 privind aprobarea 

modificării valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu 

destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", 

reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în 

Municipiul Roman" în faza PAC, respectiv actualizarea documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 
27.07.2022, a fost supus aprobării Consiliului Local al municipiului Roman și a 

fost respins în urma votului consilierilor locali.  
În condițiile respingerii proiectului de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici în ședința ordinară din data de 27.07.2022, 

proiectul nu mai poate fi derulat iar contractul de finanțare încheiat cu 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu mai poate fi 

executat astfel încât se impune încetarea acestuia. De asemenea, contractul de 



 

 

finanțare poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a 

finanțării acordate, dacă este cazul, conform art. 14.  
 
Au fost efectuate până în prezent cheltuieli în valoare de 96.120,58 lei, 

conform calendarului activităților și bugetul proiectului, care au fost solicitate la 
rambursare prin  CR 1, dar care nu a fost decontată de AM POR. 

 În urma trimiterii către ADR NE a solicitării încheierii, cu acordul 

ambelor părți a contractului de finanțare nr.7084 din data de 31.08. 202, am 
primit adresa nr. 33321/OI/19.08.2022 privind necesitatea aprobării prin HCL a 

încetării contractului de finanțare menționat. 
Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot asupra proiectului de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a 

contractului de finanțare nr.7084/31.08. 2021 aferent proiectului „Reabilitarea şi 

modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban 

defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces 

la locuinţele sociale în Municipiul Roman". 
 
 
 

Inițiator, 
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: Serviciu Managementul Proiectelor 
Nr. 58264 din 24.08.2022 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încetarea, prin acordul părților, a 
contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent 
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie 

socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona 

Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la 
locuinţele sociale în Municipiul Roman" Cod SMIS 124968 

 
   
Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI  
Axa Prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii  
Operaţiunea: Îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii 

din România 
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici 

şi mijlocii din România 
 
Analizând referatul de aprobare a domnului Primar Leonard Achiriloaei, înregistrat 

cu nr. 57320 din 19.08.2022 prin care se propune aprobarea încetării, prin acordul părților, a 

contractului de finanțare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent proiectului „Reabilitarea şi 

modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat 
"Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele 

sociale în Municipiul Roman" Cod SMIS 124968, facem următoarele precizări: 
        În cadrul acestui proiect, se propune reabilitarea a 4 construcţii situate în Str. Fabricii, 
care funcţionează în prezent drept adăposturi sociale. Cele 4 clădiri se află pe un teren în 

suprafată total de 37.292,00 mp. Clădirile vor fi recompartimentate, pentru obținerea a câte 

28 de adăposturi / corp, rezultând în total 112 adăposturi / 4 corpuri. 
Spațiile de locuit nou amenajate - adăposturi sociale vor fi formate, pe fiecare corp, din 22 

unități de locuit cu doua camere, având suprafața utilă de 57,30 mp și 6 unități de locuit cu o 

cameră, având suprafața utilă  de 43,64 mp. 
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Totodată, se vor reabilita şi moderniza drumurile aferente acestor clădiri respectiv: 
- Strada Fabricii - Lungimea străzii este de 775,00 m - se amenajează de la 

intersecţia cu drumul judeţean DJ 207 B până la intersecţia la drumul de acces 

către locuinţele sociale,  
- Căile  de acces la locuinţele sociale - Lungimea străzilor este de 281,00 m se  

construiesc adiacent cu strada Fabricii. 
 În vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Operaţiunea: Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii a populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Obiectivul Specific 13.1 - 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România a proiectului 

menționat, în conformitate cu prevederile art. 5, alin.3 din HG nr.907/2016, municipiul 
Roman a demarat procedura de achiziție publică a serviciilor de proiectare - faza DALI 
(documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația  tehnico-economică, 

similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei  tehnice a 

construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor  ori analizelor de 

specialitate în raport cu specificul investiției). 
Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 20.851.152,88 lei (inclusiv TVA) (din 

care cheltuieli totale eligibile în valoare de 19.000.826,92 lei și cheltuieli totale neeligibile 

în valoare de 1.850.325,96), contributia proprie a  municipiului Roman fiind de 
2.230.342,50 lei (reprezentand 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 380.016,54 lei plus 
cheltuielile neeligibile - 1.850.325,96 lei din bugetul local al Municipiului Roman), sumele 
reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării  optime a proiectului. 

A fost aprobată prin HCL nr. 115 din 20.05.2021. 
După aprobarea finanțării, în data de 31.08.2021 a fost semnat contractul de finanțare 

nr.7084, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de 

Autoritate de Management, Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Nord Est, și UAT Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar.  
În succesiunea etapelor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, prevăzute 

de art.1, alin. 2 din HG nr. 907/2016, municipiul Roman a încheiat contractul de achiziție 

publică de servicii nr. 6407/31.01.2022 cu Consulting Group Expert, având ca obiect 

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PT+PAC+DE și a serviciilor 

de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor în cadrul 

proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru 

populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii 

şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman". 
În urma întocmirii documentației de proiectare la faza PAC, PTh, a rezultat o creștere 

a valorii totale a investiției de la 20.851.152,88 lei (inclusiv TVA) la faza DALI, la  

49.815.449,52 lei  (inclusiv TVA) la faza PAC, PTh, (din care cheltuieli totale eligibile în 
valoare de 19.000.826.92 lei  și cheltuieli totale neeligibile - 30.814.622,60 lei, contribuția 

proprie a Municipiului Roman fiind de 31.194.639,14 lei (reprezentând 2% din totalul 
cheltuielilor eligibile = 380.016,54 lei plus cheltuielile neeligibile - 30.814.622,60 lei din 
bugetul local al Municipiului Roman. 

Din devizul general, actualizat la data întocmirii documentației PAC a rezultat o 

majorare a valorii totale a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții cu 138%, 
astfel încât s-a impus reaprobarea actualizării DALI de către autoritatea deliberativă 

conform art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016, fiind astfel reluată procedura de aprobare a 

indicatorilor tehnico-economici. 
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La solicitarea Primăriei Municipiului Roman, pentru justificarea diferenței de valoare 

între documentația faza DALI și documentația întocmită la faza PAC, respectiv 

30.814.622,60 lei (inclusiv TVA), proiectantul a transmis un memoriu justificativ prin care 
argumentează majorarea valorii investiției prevăzută în Devizul general faza DALI, care a 

stat la baza  proiectului de hotărâre nr. 50134 din 20.07.2022 în vederea modificării HCL  

nr. 193 din 21.08.2018 și aprobării noilor indicatori tehnico-economici ai investiției. 
Diferențele în ceea ce privește valorile pe capitole de deviz s-au datorat în special 

modificărilor soluțiilor tehnice de realizare a anumitor părți din obiectiv (structura internă 

cu sistem de stâlpi, grinzi și planșee de beton imperios necesare în situația unei asemenea 
construcții în sistem casă în casă – cum a cazul de față), legislației în vigoare privind cerința 

beneficiarului pentru construirea unei anexe separate la fiecare corp pentru branșamentele 

electrice, creșterii tarifului orar pentru manoperă, creșterea semnificativă a prețurilor la 

materiale și echipamente (ex: fier beton de la 2,5 lei/kg, la 6 lei/kg, betonul de la 220 lei/m3 

la 370  lei/m3, etc.), mutării anumitor cheltuieli între capitole de deviz, creșterii sau scăderii 

anumitor cantități de lucrări rezultate în urma întocmirii detaliilor de execuție, contractarea 

anumitor cantități (asigurarea pazei obiectivului în discuție și a materialelor ce vor fi 

depozitate, având în vedere locația/mediu și riscurile de vandalizare) toate acestea 

coroborate cu criza energetică, criza carburanților și cu dificultățile de aprovizionare 

imputabile  războiului din Ucraina, au dus la modificarea valorilor devizului general.  
Proiectul tehnic a fost elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice 

complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și 

tehnologice ale beneficiarului. Toate creșterile survenite între momentul elaborării DALI-
ului și data elaborării PT-ului faza PAC când are loc actualizarea obligatorie a devizului 
general conform art. 10 din HG nr. 907/2016, nu constituie cheltuieli eligibile, din 
perspectiva art. 3 din Contractul de finanțare, astfel încât diferența rezultată va fi suportată 

în întregime de către Beneficiar. 
Se constată faptul că normele edictate de prevederile H.G. nr. 907/2016 au caracter 

imperativ și nu pot fi eludate, astfel încât implementarea in continuare a proiectului este 

condiționată de parcurgerea etapelor de realizare a proiectului tehnic și de facultatea 

autorității deliberative de a aproba cheltuielile neeligibile rezultate în urma actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pe baza devizului general actualizat la faza PAC pentru a 
asigura funcționalitatea obiectivului de investiții. 

Proiectul de hotărâre nr. 50134 din 20.07.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 193 
din 21.08.2018, cu aprobarea modificării valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi 

modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban 

defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la 

locuinţele sociale în Municipiul Roman" în faza PAC, respectiv actualizarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 

27.07.2022, a fost supus aprobării Consiliului Local al municipiului Roman și a fost respins 

în urma votului consilierilor locali. În condițiile respingerii proiectului de hotărâre privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici, proiectul nu mai poate fi derulat iar contractul 
de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu mai 

poate fi executat astfel încât se impune încetarea acestuia. 
În conformitate cu prevederile art.7 alin.11 din Contractul de Finanțare, Beneficiarul 

este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării 

cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului, ce îi revin conform art. 3 din 

Contractul de Finanțare. Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele 
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necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor 

neeligibile în vederea implementării proiectului, conform art.7, alin.17 din Contractul de 

Finanțare.  
Potrivit art.14 alin. 1 din contract oricare dintre părți poate decide încetarea/rezilierea 

contractului, fără îndeplinirea altei formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către 

cealaltă parte a obligațiilor asumate. În raport de art. 17 din Contractul de Finanțare, legea 

care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat, este legea 
română.  

Potrivit art.1321 din Codul Civil Contractul încetează, în condițiile legii, prin 

executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, 

îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, imposibilitate fortuită de executare, 

precum și din orice alte cauze prevăzute de lege. Din coroborarea art. 1321 Cod Civil cu 

prevederile art. 14 alin. 3 din Contractul de Finanțare, se poate constata faptul că acesta 

poate înceta  prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă 

este cazul. 
Este atributul exclusiv al autorității deliberative de a dispune cu privire la aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice actualizate și încetarea contractului de finanțare, în baza 
prerogativelor conferite de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HG 907/2016, 
Legea 273/2006 privind finanțele publice, căci din perspectiva principiului simetriei actelor 

juridice și a normelor de tehnică legislativă, aprobarea proiectului și încheierea contractului 
de finanțare urmează aceeași cale și îmbracă aceeași formă. 

Art. 7 alin. 22 din Contractul de Finanțare obligă beneficiarul să informeze AM/OI 

1/OI 2 despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării 

Contractului de Finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre 

o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform 

art. 4 lit. B, alin. 1, lit. f din anexa la Contractul de Finanțare – Condiții specifice, respectiv 

rezilierea / suspendarea contractului.  
În considerarea clauzelor contractuale precizate, după respingerea proiectului de 

hotărâre privind actualizarea DALI și majorarea valorii proiectului în ședința ordinară din 

data de 27.08.2022, Municipiul Roman aduce la cunoștință ADR – NE această împrejurare, 

urmând ca ADR-NE să comunice ulterior condițiile executării contractului de finanțare.

 Au fost efectuate până în prezent cheltuieli în valoare de 96.120,58 lei, conform 

calendarului activităților și bugetul proiectului, care au fost solicitate la rambursare prin  CR 

1, dar care nu a fost decontată de AM POR, deci beneficiarul nu are obligația restituirii 

sumei prin raportare la a dispozițiile art. 1322 Cod Civil și a obligațiilor asumate prin  
prevederile art. 14, alin. 3 din Contractul de finanțare. 

În urma trimiterii către ADR NE a solicitării încheierii, cu acordul ambelor părți a 

contractului de finanțare nr.7084 din data de 31.08. 202, am primit adresa nr. 

33321/OI/19.08.2022 privind necesitatea aprobării prin HCL a încetării contractului de 

finanțare menționat. 
            

Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și 

recomand adoptarea acestuia. 
 

Şef Serviciu Managementul Proiectelor, 
Nadia Cîrcu 


