ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 06.07.2018
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții:
"Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului",
jud. Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 12911 din 04.07.2018 înaintată de Primarul
Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr.
12913 din 04.07.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 06.07.2018 al Comisiei pentru buget finanţe,
avizul favorabil nr. __ din 06.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. _____ din 06.07.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) şi alin.
(6), lit. a), pct. 13, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:
"Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, Strada Islazului", jud. Neamț, în
valoare totală de 7.979.534 lei.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate mai
sus enunţat. Valoarea totală a devizului general este de 7.979.534 lei, din care C+M de
6.756.489,5 lei, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și Direcția
Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului
Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin GHICA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___din 06.07.2018
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 12911 din 04.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studilui de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
”Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”,
jud. Neamț
Municipiul Roman are o preocupare continuă pentru asigurarea unui necesar de
locuințe sociale pentru persoanele aflate în situații de risc locativ. Un astfel de proiect
pentru care se urmarește finanțarea prin MDRAP este obiectivul: "Construire locuințe
sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului", jud. Neamț.
Proiectul vizează construirea unui ansamblu de 3 corpuri de clădire cu regim de
înălțime parter, concepute modular cu suprafața totală construită de 2.399 mp.
CORP 1. - este o construcţie tip parter ce cuprinde 11 module - 22 locuinţe
sociale, cu o suprafaţa construita de 898,50 m.p.
CORP 2. - este o construcţie tip parter ce cuprinde 7 module - 14 locuinţe
sociale, cu o suprafaţa construită de 591,80 m.p.
CORP 3. - este o construcţie tip parter ce cuprinde 10 module - 20 locuinţe
sociale, cu o suprafaţa construită de 817,70 m.p.
Au fost proiectate trei tipuri de module, fiecare reprezentând o locuinţa socială,
compartimentată astfel:
- 50 locuinţe: bucătărie - 8,00 m.p., hol - 5,46 m.p., dormitor - 15,40 m.p., baie 3,60 m.p.
- 2 module (2 locuinţe fiecare): living - 18,85 m.p., bucătărie - 9,32 m.p.,
dormitor - 15,20 m.p., baie - 6,15 mp
-1 modul (2 locuinţe): living - 16,32 m.p., bucătărie - 9,57 m.p., dormitor 14,23 m.p., baie - 7,20 m.p.
Sistemul de încălzire va fi individual și asigurat prin sobe.
Vor fi realizate de asemenea amenajările exterioare constand în căi de acces,
locuri de parcare, spațiu de joacă și spații verzi.
Valoarea devizului general este de 7.979.534 lei, din care C+M este de
6.756.489,5 lei.
Drept pentru care rugăm Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre aşa
cum a fost întocmit.
INIȚIATOR
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcţia Tehnică
Nr. 12913 din 04.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
"Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului",
jud. Neamț
Văzând expunerea de motive nr. 12911 din 04.07.2018 și proiectul de
hotărâre promovat de dl. Lucian Ovidiu Micu – Primar al Muncipiului Roman,
am constatat următoarele:
Municipiul Roman a contractat serviciile de elaborare a Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul "Construire locuințe sociale în Municipiul Roman,
Strada Islazului", acesta fiind întocmit conform normativelor în vigoare de către
S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L.
Proiectul vizează construirea unui numar de 56 locuințe sociale intr-un
ansamblu de 3 corpuri de clădire cu regim de înălțime parter.
Au fost proiectate trei tipuri de module și anume 50 de locuințe compuse
din: bucătărie, hol, dormitor și baie iar 6 din living, bucătărie, dormitor și baie.
Sistemul de încălzire va fi individual și asigurat prin sobe.
Vor fi realizate de asemenea amenajările exterioare constând în căi de
acces, locuri de parcare, spațiu de joacă și spații verzi.
Valoarea devizului general este de 7.979.534 lei, din care C+M este de
6.756.489,5 lei.
Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit
cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem
adoptarea acestuia în forma prezentată, fiind necesar pentru obținerea finanțării.
DIRECŢIA TEHNICĂ,
Director,
Ing. Dan Felician IONIŢĂ

