
 

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   

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. __ din 27.03.2019 

 
privind aprobarea DALI-ului și a Devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare trotuare în 

municipiul Roman, jud. Neamț” 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

          Examinand expunerea de motive nr. 6090/25.03.2019 inițiată de către 

Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul 
de specialitate nr. 6098/25.03.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică; 
          Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.03.2019 al Comisiei pentru 
Urbanism şi Administrarea Teritoriului  avizul favorabil nr. __ din 27.03.2019 al 
Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.03.2019  
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” și 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 DALI actualizat pentru obiectivul de investitie 
„Reabilitare trotuare în municipiul Roman, jud. Neamț”. 

 

Art. 2. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de 
investiții: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț, propus a fi 

finanțat din împrumut, în valoare totală de 8.956.406,73 lei, din care C+M este 
de 7.792.780,70 lei, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 
70/29.03.2018 se abrogă. 

 



 
Art. 4. Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică şi Direcţia 

Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului 

municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.  
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă                                     Contrasemnează, 
              Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 
      Ioana Roxana IORGA                                  Gheorghe CARNARIU 



             Anexă la H.C.L. nr. __ din 27.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Anexă la H.C.L. nr. __ din 27.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

   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: CABINET PRIMAR 
Nr. 6090 din 25.03.2019 
 

                                                                                                  
          
             

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea DALI-ului si a Devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare trotuare în 

municipiul Roman, jud. Neamț” 
 
 
Prin H.C.L. Roman nr. 70 din 29.03.2018 s-a aprobat devizul general pentru 

obiectivul de investitie: Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț. 
Conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / 
proiectelor de investii finantate din fonduri publice devizul general se actualizează 

când au loc modificări 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 estimate cu forta de munca in Devizul 
general al obiectivului de investitie, respectiv o crestere cu aproximativ 55% a acestor 
cheltuieli. 

S-a solicitat totodata proiectantului sa extinda reabilitarea trotuarelor de pe 
strada Bogdan Dragos si pe segmentul intersectiei cu B-dul Republicii – pod Gadinti, 
tinanad cont ca acest segment asigura intrarea in oras dinspre Vaslui. Pentru a usura 
lucrarile si implicit cheltuielile legate de asternerea unor covoare asfaltice pe unele 
dintre strazile la care se reabiliteaza trotuarele, s-au prevazut in plus fata de vechea 
documentatie inlocuirea bordurilor spre carosabil. Aceste strazi au bordurile actuale 
deteriorate, iar pe unele portiuni sunt sub cota necesara la momentul asternerii unui 
covor asfaltic. Strazile in aceasta situatie sunt: Bogdan Dragos, Sucedava, Miron 
Costin, Castanilor, Paltinis si segmentul din Petru Rares cuprins intre Stefan cel Mare 
si Miron Costin. 

Acest proiect urmeaza a fi finantat din creditul bancar aprobat si este necesar a 
se reactualiza cheltuielile prevazute conform cerintelor actuale. 

 

 Drept pentru care rugăm Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost întocmit. 
      

INIȚIATOR 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian Ovidiu MICU 



 

                                   

   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. 6098 din 25.03.2019 
 

                                                                    
 
                               
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea DALI-ului si a 
Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: 
„Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț 

 
Văzând expunerea de motive a domnului Primar – Lucian-Ovidiu Micu,  

înregistrată sub nr. 6090 din 25.03.2019 prin care se propune aprobarea DALI-
ului si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: 
„Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț, facem următoarele 

precizări: 
Prin H.C.L. Roman nr. 70 din 2018 s-a aprobat devizul general al 

investiţiei „Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț, a carui 
finanare sa fie asigurata din imprumut bancar. Intre momentul elaborarii 
documentatiei si anul 2019 au aparut elemente care impun actualizarea 
Devizului general al obiectului de investitie. 

Astfel, urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, cheltuielile cu 
manopera au cunoscut o crestere de aproximativ 55%. In afara de influentele 
O.U.G. nr. 114/2018 s-au operat in DALI si unele modificari legate de 
inlocuirea bordurilor mari pe unele strazi si de extinderea trotuarului reabilitat 
pe strada Bogdan Dragos. 

 
Proiectul de hotarare este legal si oportun. 

 
 

DIRECŢIA TEHNICĂ, 
Director, 

Ing. Dan Felician IONIŢĂ 


