
 

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 30.05.2019 

 
privind modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Analizând expunerea de motive nr. 10067 din 24.05.2019 înaintată de 

către dnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 10068 din 24.05.2019 întocmit de către Direcţia  

Tehnică și de Investiții; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.05.2019 al Comisiei pentru buget – 

finante, avizul favorabil nr. ___ din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. _____ din 30.05.2019 al Secretarului municipiului 

Roman; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată; 

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “a” și “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, 

ale art. 45, alin. 2, lit. “a”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 

215 / 2001R privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110 din 

07.09.2010, care va avea următorul conținut: 
 

” Art. 2. Se aprobă tarifele : 

 Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald 159 lei/mp; 

 Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece 252 lei/mp; 

 Desfacere si montare borduri mari 106 lei/ml ; 

 Desfacere si montare borduri mici 61 lei/ml ; 

 Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald 87 lei/mp ; 

 Refacere trotuare cu beton de ciment 101 lei/mp ; 

 Refacere trotuare cu pavele noi 99 lei/mp; 

 Refacere trotuare cu pavele refolosibile 77 lei/mp. ” 
 



 

Art. 2. Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 01.06.2019, dată la 

care H.C.L. nr. 178/16.12.2010 de abrogă. 
 

Art. 3. Primarul Municipiului Roman prin Directia Tehnica și de Investiții 

va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 

Art. 4. 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 

 



 

               

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. 10067 din 24.05.2019                                    
 

 

 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din 

 H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010 
 

 

Având în vedere prevederile Codului Fiscal privind aplicarea noii cote standard 

de T.V.A. de 19%, a O.U.G. nr. 114/2018 si a instructiunii nr. 2/21.12.2018 emisa de 

A.N.A.P., precum si majorarea preturilor la materialele cu pondere mare in calculul 

tarifelor, cum ar fi : beton de ciment, mixturi asfaltice, borduri de beton si pavele, se 

impune actualizarea tarifelor practicate in prezent pentru readucerea la starea initiala a 

carosabilului si a trotuarelor afectate in urma lucrarilor executate pentru bransamente, 

racorduri, reparatii planifícate sau accidentale pe drumurile publice . 

 

Drept urmare, se modifica tarifele prevazute la art. 2 din H.C.L. nr. 110 din 

07.09.2010 după cum urmează :  
 

 Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald de la 125 lei/mp la  

159 lei/mp  

 Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece de la 215 lei/mp la  

252 lei/mp 

 Desfacere si montare borduri mari de la 65 lei/ml la 106 lei/ml 

 Desfacere si montare borduri mici de la 45 lei/ml la 61 lei/ml 

 Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald de la 70 lei/ml la 87 

lei/ml 

 Refacere trotuare cu beton de ciment de la 67 lei/ml la 101 lei/mp ; 

 Refacere trotuare cu pavele noi de la 79 lei/ml la 99 lei/mp; 

 Refacere trotuare cu pavele refolosibile de la 47 lei/ml la 77 lei/mp. 

Preturile contin T.V.A. 
 

Mentionez ca in structura costurilor la tarifele initiale, unele componente cum ar 

fi : utilajele, transporturile si materialele brute, nu au inregistrat cresteri semnificative. 

 
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 
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Emitent: DIRECTIA TEHNICA ȘI DE INVESTIȚII 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din 

 H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010 

 

 

Ca efect a aplicarii O.U.G. nr. 114/2014 si a prevederilor Codului Fiscal privind 

cota T.V.A., au aparut cresteri semnificative privind costurile cu forta de munca si la o 

serie de materiale : mixturi asfaltice, betoane, borduri, pavele, incluse in structura 

tarifelor de refacere a suprafetelor afectate de interventiile la utilitati . 

Drept urmare se impune modificarea tarifelor prin aducerea lor la nivelul 

costurilor  actuale. 

In ceea ce priveste transporturile, materialele brute si utilajele, cresterile sunt 

nesemnificative. 

Actualizarea tarifelor este legala si oportuna. 

Atasez la prezentul raport de specialitate devizele care au stat la baza propunerii 

de actualizare a preturilor. 

 

     

DIRECTOR D.T.I., 

Ing. Dan Felician IONIȚĂ  
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