
 

 

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  R O M A N  

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. __ din  27.02.2019 

 

privind aprobarea devizului general actualizat si a contributiei bugetului 
local pentru obiectivul de investitie: „Amenajare sens giratoriu la 

intersectia dintre DN2 (E85) cu strada Plopilor, km.333+755, Roman, 
jud.Neamt” 

 
 
 

          Examinand expunerea de motive nr. 3759 din 22.02.2019 întocmită şi 

înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 3760 din 22.02.2019 întocmit de către Direcţia 

Tehnică; 
          Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019  al Comisiei de urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei 
Juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.02.2019 dat de 
Secretarul Municipiului Roman; 
          Avand in vedere prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată precum si ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;  

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. 

“a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat privind obiectivul de 
investitie: „Amenajare sens giratoriu la intersectia dintre DN2 (E85) cu 
strada Plopilor, km. 333+755, Roman, jud.Neamt”, in valoare totala de 
1.952.473,01 lei TVA inclus, din care C+M  de 1.667.880,14 lei  TVA inclus 
conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se aproba contributia bugetului local la finantarea obiectivului de 

investitie: „Amenajare sens giratoriu la intersectia dintre DN2 (E85) cu 
strada Plopilor, km.333+755, Roman, jud.Neamt” in suma de 542.069,15 lei 
TVA inclus, 



 

 

 
Art. 3. Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică 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                                            Contrasemneaza, 
            Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 
  Constantin HOLBAN                                        Gheorghe CARNARIU 



  

 
 
 Anexa la H.C.L. nr. __ din 27.02.2019 

    
     DEVIZ GENERAL  
          actualizat ca urmare a aplicarii art.71 alin.(1) din OUG nr.114/2018 , pentru obiectivul de investitii : 

Amenajare sens giratoriu la intersectia dintre DN2(E85) cu strada Plopilor, km.333+755, Roman, 
jud.Neamt 

  
     

Conform H.G. 28/09.01.2008 
 

      Curs euro din 22.02.2019, 1€ = 4,7619 

lei 

Nr.crt Denumirea capitolelor  si 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

mii lei mii lei mii lei 

1 2 3 5 6 

  

CAPITOLUL 1: Cheltuieli 
pentru obtinerea si 
amenajarea terenului       

1.1 Obtinerea terenului 5,46400 1,03816 6,50216 
1.2 Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia 
mediului 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3.1         
  TOTAL CAPITOL 1 5,46400 1,03816 6,50216 

  

CAPITOLUL 2: Cheltuieli 
pentru asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 129,49500 24,60405 154,09905 

  TOTAL CAPITOL 2 129,49500 24,60405 154,09905 

  

CAPITOLUL 3: Cheltuieli 
pentru proiectare si asistenta 
tehnica       

3.1 Studii de teren 25,15000 4,77850 29,92850 
3.1.1 Geo 3,50000 0,66500 4,16500 
3.1.2 Topo 1,65000 0,31350 1,96350 
3.2.3 Alte studii 20,00000 3,80000 23,80000 

3.2 
Taxe pentru obtinerea de 
avize, acorduri si autorizatii 5,00000   5,00000 

3.3 Proiectare si enginerie 40,00000 7,60000 47,60000 
  D.A.L.I.+ C.U. + AVIZE  13,00000 2,47000 15,47000 
  D.T.A.C. + PTh + CS + DE 22,00000 4,18000 26,18000 
  Expertiza 5,00000 0,95000 5,95000 

3.4 
Organizarea procedurilor de 
achizitie  0,00000 0,00000 0,00000 

3.4.1 
Cheltuieli pentru intocmirea 
doc. de licitatie pentru executie 0,00000 0,00000 0,00000 

3.4.2 Organizarea licitatiei de servicii    0,00000 0,00000 
3.5 Consultanta 0,00000 0,00000 0,00000 
3.6 Asistenta tehnica 5,00000 0,95000 5,95000 

3.6.1 
Supraveghere tehnica - Insp. 
Santier 

0,00000 
0,00000 0,00000 

3.6.2 Asistenta proiectant 5,00000 0,95000 5,95000 
  TOTAL CAPITOL 3 75,15000 13,32850 88,47850 

  
CAPITOLUL 4: Cheltuieli 
pentru investitia de baza       



 

4.1 Constructii si instalatii 1.259,49005 239,30311 1.498,79316 
4.1.1 Lucrari de drumuri 1.071,09755 203,50853 1.274,60608 

4.1.2 Retele  188,39250 35,79458 224,18708 
4.2 Montaj utilaj tehnologic       

4.3 

Utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale cu 
montaj       

4.4 

Utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 
fara montaj       

4.5 Dotari       

4.6 Active necorporale       
  TOTAL CAPITOL 4 1.259,49005 239,30311 1.498,79316 

  CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli       
5.1 Organizare de santier                        12,59490 2,39303 14,98793 

  
5.1.1.lucrari de constructii -
1,0% 12,59490 2,39303 14,98793 

  5.1.2.Cheltuieli conexe 
organizarii de santier        

5.2 Comisioane, cote, taxe, 
costul creditului  15,38014   15,38014 

  Taxa I.S.C. 9,08269   9,08269 
  *cf.Lege 10/95         0.5% 7,56891   7,56891 
  *cf.Lege 453/2001   0.1% 1,51378   1,51378 

  
Comision casa sociala 
constructor 6,29745   6,29745 

  Comision B.F.       

5.3 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute 10% 146,41351 27,81857 174,23207 

  TOTAL CAPITOL 5 174,38854 30,21160 204,60014 

  

CAPITOLUL 6: Cheltuieli 
pentru probe tehnologice si 
teste si predare la beneficiar       

6.1 
Pregatirea personalului de 
exploatare       

6.2 Probe tehnologice si teste       
  TOTAL CAPITOL 6       
  TOTAL GENERAL 1.643,98759 308,48542 1.952,47301 
  Din care C+M 1.401,57995 266,30019 1.667,88014 

     
     
 

Primar, 
 

Director tehnic, 

 
Lucian-Ovidiu MICU 

 
ing. Dan Felician IONIȚĂ 



 

 

                            

          MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

  Emitent: Cabinet Primar 

 Nr. 3759 din 22.02.2019 
 

                                                                                                  
          
             
       EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre 

 privind aprobarea devizului general actualizat si a contributiei bugetului local 
pentru obiectivul de investitie: „Amenajare sens giratoriu la intersectia dintre DN2 

(E85) cu strada Plopilor, km.333+755, Roman, jud.Neamt” 
 
 
Prin H.C.L. Roman nr. 16 din 2017 s-a aprobat devizul general actualizat al 

investiţiei de mai sus iar prin H.C.L. Roman nr.22 din 2017 s-a aprobat cofinantarea de la 
bugetul local, investitia fiind finantata de la bugetul de stat prin PNDL.  
          Conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii 
finantate din fonduri publice devizul general se actualizează când au loc modificări 

legislative care afectează valoarea lui.  
          Prin intrarea în vigoare Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene au aparut modificari 

semnificative in ce priveste costurile cu forta de munca in Devizul general al obiectivului 
de investitie. Consecinta acestui lucru este ca si partea de contributie a bugetului local la 
finantarea obiectivului de investitie se modifica. Pana in 2019 din valoarea contractata a 
lucrarilor de executie de aprox. milioane lei s-au realizat si platit aprox.  milioane lei. Prin 
actualizare executia se va ridica in total la aprox.  milioane lei 
         Prin adresa nr. 21.748/11.02.2019 MDRAP solicita reactualizarea DG la obiectivele 
de investitii finantate prin PNDL, cu respectarea O.U.G. nr.114/2018 si includerea 
diferentelor de majorare in contributia bugetului local.  
 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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  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1  www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: Direcţia Tehnică   
Nr. 3760 din 22.02.2019 
 

                                                                    
 
                               
       RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a 

contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: „Amenajare sens 
giratoriu la intersectia dintre DN2 (E85) cu strada Plopilor, km.333+755, 

Roman, jud.Neamt” 
 

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Roman – dl. 
Lucian-Ovidiu Micu,  înregistrată sub nr. 3759 din 22.02.2019 prin care se 
propune aprobarea devizului general actualizat si a contributiei bugetului 
local pentru obiectivul de investitie: „Amenajare sens giratoriu la 
intersectia dintre DN2 (E85) cu strada Plopilor, km.333+755, Roman, 
jud.Neamt”, facem următoarele precizări: 

Prin H.C.L. Roman nr. 16 din 2017 s-a aprobat devizul general actualizat 
dupa incheierea contractului de executie a investiţiei de mai sus iar prin H.C.L. 
Roman nr. 22 din 2017 s-a aprobat contributia bugetului local in vederea 
finantarii prin PNDL II.  
          Conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice devizul general 
se actualizează când au loc modificări legislative care afectează valoarea lui.  
 Întrucât a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene au aparut modificari semnificative in ce priveste costurile cu forta de 
munca in Devizul general al obiectivului de investitie. Pe cale de consecinta se 
modifica si contributia bugetului local la finantarea proiectului iar MDRAP a 
solicitat ca intreaga diferenta sa fie suportata de autoritatile locale. 
          Proiectul supus aprobării este legal şi necesar pentru accesarea de fonduri 
de la bugetul de stat. 
 
 

Direcţia Tehnică, 
Director, 

Ing. Dan Felician IONIŢĂ 


