
 

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  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr.  68592 din 03.10.2022 

 

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul  
H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului 

„Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru 
biciclete în Municipiul Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 – 

Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

  

Examinând referatul de aprobare nr. 68587 din 03.10.2022, iniţiat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 68905 din 04.10.2022 întocmit de către Direcția Tehnică și de 

Investiții - Serviciul Managementul Proiectelor; 
Ținând cont de solicitarea de clarificare nr. 4231 din 29.09.2022 prin care 

se solicită retransmiterea hotărârii de Consiliu local cu valoarea eligibilă 

solicitată în cadrul Cererii de finanțare; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.10.2022 dat de Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.10.2022 al 
Comisiei pentru buget-finanțe,  precum şi  avizul  favorabil nr. ___ din 
__.10.2022 al Comisiei juridice; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „d”, ale art. 
139, alin. (3), lit. „g”, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul art. 5 din 

H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea 
infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în 
municipiul Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a 

cheltuielilor aferente acestui proiect, în sensul că se va insera în mod corect 
suma de 4.233.522,00 lei  în loc de 4.232.522,00 lei, cum în mod greșit s-a 
trecut. 

 



 

Art. 2.  Celelalte articole  prevăzute în H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 
rămân neschimbate. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la 
sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și prin publicare pe site-ul propriu al 
Primăriei Roman. 

 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului 
Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 

- Primarului Municipiului Roman, județul Neamț - dnul Leonard 
Achiriloaei, 

- Direcției Tehnice de Investiții – Serviciul Managementul Proiectelor 
Roman, 

-  Direcției 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 21  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       _ 



 

la                              
 MUNICIPIUL ROMAN  

          Piaţa Roman-Vodă nr. 1                 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. 68587 din 03.10.2022 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 la proiectul de hotarâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în 
cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului 
„Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru 

biciclete în Municipiul Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul 
Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect 

 
 

Prin H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 s-a aprobat depunerea proiectului 
„Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în 
municipiul Roman” în cadrul PNRR, componenta 10 – Fondul local, Investiția I.1.4 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte 

vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan. 
Din eroare, la art. 5  s-a prevăzut suma de 4.232.522,00 lei la valoarea totală 

eligibilă a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste 
pentru biciclete în municipiul Roman”  în loc de 4.233.522,00 lei  cât este de fapt 
finanțarea acordată prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local. 

În urma trimiterii cererii de finanțare nr. C10-I1.4-200/15.06.2022, am primit 
solicitarea de clarificare nr. 4231 din 29.09.2022 prin care se solicită clarificarea 
diferenței apărute și retransmiterea documentului cu valoarea eligibilă solicitată în 

cadrul Cererii de finanțare. 
În aceste condiții, în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate necesare 

finanțării proiectului, se impune îndreptarea erorii materiale din art. 5 al H.C.L. nr. 119 
din 17.05.2022, în sensul inserării corecte a sumei  totale maxime eligibile a 
proiectului, 4.233.522,00 lei, în loc de „4.232.522,00 lei” cum în mod greșit s-a 
menționat. 

 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 

vot. 
 

Prezentul referat de aprobare va fi înaintat Direcției Tehnice de Investiții – 
Serviciul Managementul Proiectelor în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
INIŢIATOR  

Primarul Municipiului Roman,  
 Leonard ACHIRILOAEI 



 

 

            
      MUNICIPIUL ROMAN  

       Piaţa Roman-Vodă nr. 1      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: Direcția Tehnică și de Investiții - Serviciul Managementul Proiectelor 

Nr.  68905 din 04.10.2022  
 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în 
cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 privind aprobarea proiectului 
„Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru 
biciclete în Municipiul Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 – 

Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect  
  
 
 Analizând referatul de aprobare nr. 68587 din 03.10.2022 înaintat de 
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman prin care se solicită 

îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 119 din 
17.05.2022, facem următoarele precizări: 

Prin H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022 s-a aprobat depunerea proiectului 
„Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în 
municipiul Roman” în cadrul PNRR, componenta 10 – Fondul local, Investiția 
I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete 
(și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan. 

Din eroare, la art. 5 s-a prevăzut suma de 4.232.522,00 lei la valoarea 
totală eligibilă a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde 
– piste pentru biciclete în municipiul Roman”, în loc de 4.233.522,00 lei  cât 
este de fapt finanțarea acordată prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local. 

În urma trimiterii cererii de finanțare nr. C10-I1.4-200 în data de 
15.06.2022, am primit solicitarea de clarificare nr. 4231 din 29.09.2022 prin 
care ni se solicită clarificarea diferenței apărute și retransmiterea documentului 
cu valoarea eligibilă solicitată în cadrul Cererii de finanțare. 

În aceste condiții, în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate 

necesare finanțării proiectului, se impune îndreptarea erorii materiale din art. 5 
al H.C.L. nr. 119 din 17.05.2022, în sensul inserării corecte a sumei  totale 

maxime eligibile a proiectului, 4.233.522,00 lei, în loc de „4.232.522,00 lei” 
cum în mod greșit s-a menționat. 



 

 

În cadrul prezentului obiectiv de investiții aferent proiectului 
„Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în 
municipiul Roman” se propune realizarea unei piste de biciclete în orașul 

Roman, care va cuprinde traseul: str. Mihai Viteazu, Bdul. Roman Mușat până 

în str. Aviatorilor, str. Roman-Vodă, B-dul. Republicii, str. Primăverii, până la 

întâlnirea cu str. Mihai Viteazu (sens giratoriu spre sat Luțca). 
Lungimea pistei de biciclete ce se dorește a se realiza prin prezentul 

proiect are o lungime de aproximativ 4.3 km și face parte dintr-o rețea integrată 

care va asigura accesibilitatea locuitorilor la diverse puncte de interes local, 
precum Spitalul Sfântul Nicolae, Sala Sporturilor, Bazinul de înot, Parcul 
Municipal Roman, Cimitirul Eternitatea, supermarket Lidl și Kaufland, Școala 

Gimnazială „Calistrat Hogaș”, Liceul Tehnologic „Vasile Sav”.  
Pista pentru biciclete este o infrastructură cu utilizare obligatorie, pentru 

toate categoriile de bicicliști și pentru toate categoriile de biciclete. Pe pista 
pentru biciclete vor circulă şi trotinetele electrice conform prevederilor 
legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice. 
Valoarea maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru aceasta investiție este de 

200.000 euro/km fără TVA, respectiv 860.000 euro (fără TVA) pentru 
realizarea a 4,3 km pistă pentru biciclete. Cursul valutar utilizat este cursul 
Inforeuro aferent lunii mm 2021, conform PNRR, Componenta 10: 1 euro= 
4,9227 lei. 

Rata de cofinanțare în cadrul investițiilor aferente Componentei 10 este de 
100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu încadrarea în bugetul 
predefinit conform Ghidului pe categorii de unități administrativ- teritoriale. În 
afara cheltuielilor eligibile ale proiectului, orice altă cheltuială constituie 
cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar. 

În cazul proiectelor depuse în cadrul acestei componente, valoarea TVA 
aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de bugetul de stat, din bugetul 
coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – Fondul 
Local – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 
 

Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal şi oportun şi 

recomandăm aprobarea lui. 
 

 
    Director D.T.I., 
  Ovidiu BOJESCU   
 
                                                                                                             Șef S.M.P., 
                                                                                                          Nadia CÎRCU 


