
 

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 reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi 

finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de 
UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

          Examinând expunerea de motive nr. 6160 din 26.03.2019 întocmită şi 

înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, 
precum şi raportul de specialitate comun nr. 6161 din 26.03.2019 întocmit de 
către Direcţia Tehnică și Direcția Economică; 
          Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.03.2019 al Comisiei pentru buget-
finanţe, 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; 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006R privind finanţele publice 

locale; 
 În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „b” şi „d”, 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 reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi 

finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT 
Municipiul Roman in baza garantiilor proprii, aprobată prin H.C.L. nr. 206 din 
28.09.2017 și actualizată prin H.C.L. 84 din 29.03.2018, conform anexei - parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 
Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 

   Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 
             Consilier,                                            Secretarul Municipiului Roman, 
   Ioana Roxana IORGA                                       Gheorghe CARNARIU 



 

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

 
 

LISTA 
 ACTUALIZATA A PROIECTELOR DE LUCRĂRI 

PROPUSE A FI FINANTATE DIN IMPRUMUTUL RAMBURSABIL 
INTERN CONTRACTAT DIRECT DE UAT MUNICIPIUL ROMAN IN 

BAZA GARANTIILOR PROPRII 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Activitati 
Valoare 

estimata (lei) 

1 
Rest executat Modernizare 
pietonal Stefan cel Mare 

- reparatii parapet si scari circulare; 
- hidroizolatii si placaj granit fiamat parter I. 

4.448.458,53 

2 
Reabilitare Gradinita nr. 2 cu 
program prelungit 

- consolidare   din str. D. Gherea, nr. 44; 
- lucrari de arhitectura. 

1.111.987,32 

3 
Reabilitare Gradinita nr. 2 cu 
program normal 

- consolidare; 
- refacere instalatii; 
- lucrari de arhitectura. 

1.287.350,84 

4 
Reabilitare corp B, Scoala 
Vasile Alecsandri 

- consolidare; 
- lucrari de arhitectura si instalatii. 

1.366.607,90 

5 
Reabilitare peisagistica zona 
b-dul Republicii 

- reabilitarea zonelor verzi delimitate de 
str. Smirodava, str. C.A.Rosetti, str. Mihai 
Eminescu, b-dul Republicii in suprafata de 
7,8 ha; 
- defrisarea si indepartarea vegetatiei 
imbatranite/parasite; 
- gazonari si plantari arbori ornamentali; 
- mobilier stradal. 

872.306,40 

6 
Reabilitare clădire strada 
Veronica Micle nr.21- 
Centrul cultural comunitar 

- consolidare si reabilitare cladire str. 
Veronica Micle, nr. 21 

2.602.967,30 

7 
Modernizare strazi cartier 
Nicolae Balcescu 

-modernizarea strazilor: Caramidariei; 
Ciocarliei; Prundului; Visinilor; Zebrei; 
Fundatura Zebrei; Zimbrului; Fundatura 
Canepii; Salciei; Sarata; Zambilelor; 
Cocorilor 

13.918.701,03 

8 

Rest de executat 
Modernizare ansamblu 
strazi: Marului, Tinosului, 
Pescarilor, Ocnitei 

- finalizare lucrari contractate de 
modernizare  a ansamblului de strazi: 
Marului, Tinosului, Pescarilor, Ocnitei 
situate in cartierul Nicolae Balcescu 

3.374.869,54 

9 
Modernizare strazi cartier 
Petru Rares 

-modernizarea strazilor: Avram Iancu; 
Fundatura Crisan; Nicolae Balcescu; Izvor; 
Ion Luca Caragiale 

3.319.580,51 



 

10 

Cresterea eficientei 
energetice a cladirii publice 
din municipiul Roman, str. 
Smirodava, nr. 28 

- consolidare, recompartimentari si 
reabilitare cladire 
- lucrari de arhitectura si instalatii 
- dotari 

4.176.926,78 

11 Reabilitari trotuare 
-reabilitare trotuare diverse strazi in 
suprafata  totala de 43.430 mp 

7.792.780,70 

12 
Extindere retea gaze 
naturale 

8,65 km conducta de distributie gaze 
naturale in cartier Nicolae Balcescu si in 
alte zone nealimentate cu gaze naturale 

1.248.687,47 

13 
Dezvoltare parcari de 
resedinta 

-modernizarea a 300 locuri de parcare de 
resedinta in diverse cartiere ale 
municipiului 

         963.900,00 

14 
Rest de executat parcari de 
resedinta  

-finalizare lucrari contractate de 
modernizare  parcari de resedinta  

1.814.875,68 

Total ( lei) 48.300.000,00 

 

 



 

                        

   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.  6160 din 26.03.2019 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari 
propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct 

de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii 
 
- Având in vedere intrarea in vigoare incepand cu data de 01.01.2019 a 

O.U.G. nr. 114/2018, care prevede printre altele o crestere a salariului minim 
garantat in plata in domeniul constructiilor la 3000 lei/luna, fata de 1900 lei/luna 
anterior, cheltuielile cu manopera cresc cu peste 55%, ceea ce, functie de 
ponderea manoperei in fiecare obiectiv de investitii, conduce la o majorare a 
valorii contractelor de executie cu  un procent cuprins intre 15% - 25%, fara a 
lua in calcul influenta in pretul materialelor a aceleeasi Ordonante. 

- Devizele generale care au stat la baza documentatiei care a permis 
contractarea imprumutuilui intern au fost intocmite in perioada ianuarie-martie 
2018. De atunci au avut loc majorari ale pretului materialelor dar cel mai mare 
impact l-au avut prevederile O.U.G. nr. 114/2018. Pentru a ne putea incadra in 
valoarea totala a finantarii acordata de catre CEC Bank in suma de 48.300.000 
lei suntem nevoiti sa reorganizam prioritatile obiectivele propuse.   

In consecinta: 
1) Suntem pusi in situatia de a renunta la finantarea Centrului 

multicultural Unirea, pentru care am inceput deja demersurile pentru preluarea 
investitiei de catre Compania Nationala de Investitii. 

2) Reducerea valorii obiectivului Extinderea retea gaze naturale de la 
dimensiunea de la 29,5 km la 8,65 km pentru care am primit aviz de la extindere 
de la Delgaz Grid S.A. 

3) Reducerea cantitatilor de lucrari ce se vor executa la obiectivul 
Reabilitare Gradinita nr. 2 cu program prelungit, numai la consolidari si refacere 
acoperis 

4) Reducerea finantarii la obiectivul Cresterea eficientei energetice a 
cladirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava nr. 28 strict la valoarea 
contributiei proprii solicitata de A.D.R. Nord-Est 



 

5) Datorita diminuarii veniturilor bugetului local suntem nevoiti sa 
introducem in lista obiectivelor de investitii 2 obiective noi reprezentand doua 
contracte multianuale finantate pana la aceasta data din bugetul local, respectiv 
rest de executat modernizare ansamblul de strazi din Cartierul Nicolae Balcescu 
si rest de executat parcari de resedinta care au ca obiectiv final aceeasi zona de 
interes cu ceea ce a fost prevazut initial in lista obiectivelor finantate din 
imprumut. 

 
 Drept pentru care rugam domnii consilieri sa analizeze si sa se pronunte 
asupra aprobarii reactualizarii listei obiectivelor de investitii propuse a fi 
finantate din imprumut. 
 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 
 
 

 



 

                       

   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 Direcţia Economică  
Nr. 6161 din 26.03.2019 
 
 
 
 
 
 

 

  RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari 

propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct 
de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii 

 
 

Văzând expunerea de motive înregistrată sub nr. 6160 din 26.03.2019 și 

proiectul de hotărâre promovat de Primarul Municipiului Roman – domnul 
Lucian-Ovidiu Micu, am constatat următoarele: 

Sub aspectul oportunității: 

Municipiul Roman are ca obiectiv asigurarea dezvoltării locale, astfel că 

se remarcă necesitatea realizării unor obiective de investiții care să asigure 

dezvoltarea durabilă a municipiului. 

 Având in vedere intrarea in vigoare incepand cu data de 01.01.2019 a 
O.U.G.  nr. 114/2018, care prevede printre altele o crestere a salariului minim 
garantat in plata in domeniul constructiilor la 3000 lei/luna, fata de 1900 lei/luna 
anterior, cheltuielile cu manopera cresc cu peste 55%, ceea ce, functie de 
ponderea manoperei in fiecare obiectiv de investitii, conduce la o majorare a 
valorii contractelor de executie cu  un procent cuprins intre 15% - 25%, fara a 
lua in calcul influenta in pretul materialelor a aceleeasi  Ordonanțe. 

Devizele generale care au stat la baza documentatiei care a permis 
contractarea imprumutuilui intern au fost intocmite in perioada ianuarie-martie 
2018. De atunci au avut loc majorari ale pretului materialelor dar cel mai mare 
impact l-au avut prevederile O.U.G. nr. 114/2018. Pentru a ne putea incadra in 
valoarea totala a finantarii acordata de catre CEC Bank in suma de 48.300.000 
lei suntem nevoiti sa reorganizam prioritatile obiectivele propuse.   

In consecinta: 



 
- Suntem pusi in situatia de a renunta la finantarea a Centrului 

multicultural Unirea, pentru care am inceput deja demersurile pentru preluarea 
investitiei de catre Compania Nationala de Investitii. 

- Reducerea valorii obiectivului Extinderea retea gaze naturale de la 
dimensiunea de la 29,5 km la 8,65 km pentru care am primit aviz de la extindere 
de la Delgaz Grid S.A. 

- Reducerea cantitatilor de lucrari ce se vor executa la obiectivul 
Reabilitare Gradinita nr. 2 cu program prelungit, numai la consolidari si refacere 
acoperis 

- Reducerea finantarii la obiectivul Cresterea eficientei energetice a 
cladirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava, nr. 28 strict la valoarea 
contributiei proprii solicitata de A.D.R. Nord-Est 

- Datorita diminuarii veniturilor bugetului local suntem nevoiti sa 
introducem in lista obiectivelor de investitii 2 obiective noi reprezentand doua 
contracte multianuale finantate pana la aceasta data din bugetul local, respectiv 
rest de executat modernizare ansamblul de strazi din Cartierul Nicolae Balcescu 
si rest de executat parcari de resedinta care au ca obiectiv final aceeasi zona de 
interes cu ceea ce a fost prevazut initial in lista obiectivelor finantate din 
imprumut. 
 

Sub aspectul legalității: 

Având în vedere: 

- majorările de tarife la manopera lucrarilor cauzate de cresterea salariului 

minim garantat in plata in domeniul constructiilor la 3000 lei/luna, fata de 1900 
lei/luna anterior datorate modificărilor legislative de la finalul anului 2018; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, se impune actualizarea listei de investiții aprobată prin H.C.L. nr. 206 din 
28.09.2017. 

Față de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit 

cu respectarea condițiilor legale de fond și formă, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Director Tehnic,  

ing. Dan Felician IONIȚĂ 

 

Director Economic,  

ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 

 


