
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 22.08.2019 

 
privind stabilirea tarifului  pentru lucrări de marcaj rutier 

stradal 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare  nr. 15466 din 12.08.2019 iniţiat de către 

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

specialitate nr. 15476 din 13.08.2019 întocmit de către Direcția Servicii 

Edilitare; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisiei pentru buget -

finanțe, avizul favorabil nr. ____ din 22.08.2019 al Comisiei Juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. _____ din 22.08.2019 dat de Secretarul general al 
Municipiului Roman; 
         Având în vedere  dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „n” și 

„s” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
         În temeiul art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. 

„a” din acelaşi act normativ: 
                                 

HOTĂRĂŞTE: 

 
        Art. 1. Se aprobă tariful pentru executare lucrări de marcaj  rutier  stradal 

la valoarea de 18,34 lei/ mp, fără T.V.A., conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

       Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
             Consilier,                                  Secretarul general al Municipiului Roman, 
Dragoș-Viorel MOROȘANU                               Gheorghe CARNARIU    



Nr Simbol UM Cantitatea
Pretul unitar 

(Lei)
Pretul total 

(Lei)
1 16,6 16,6

Material: 10,44 10,44
Manopera: 3,33 3,33
Utilaj: 2,82 2,82
Transport: 0 0

Material Manopera Transport Total
10,44 3,33 0 16,6

Valoare Material Manopera Transport Total
2,250% 0 0,07 0 0,07

Material Manopera Transport Total
10,44 3,41 0 16,67

10,000% 1,67
0,000% 0

Cursul de referinta: 4.7317 Lei/Euro, din data de 2019-08-01
 
 

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro; 

TVA (19%) 3,48
TOTAL GENERAL (Lei) 21,82

 
 

Profit  
 
 

Total General fara TVA 18,34

Cheltuieli  

Alte cheltuieli directe
Coeficient Utilaj

Contributia 0
 
 

 Utilaj
Total Cheltuieli Directe 2,82

 

Total ore manopera (ore) 0,144
Total greutate materiale (tone) 0,001

 
 

 Utilaj
Total Cheltuieli Directe 2,82

 

 

08 August 2019

 
 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

1 DF17A1 Marcaje longitudinale, transversale si 
diverse  executate mecanizat, cu vopsea de 
pe suprafete carosabile.

mp

 

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Anexă la H.C.L. nr. ___ din 22.08.2019

Obiectivul: ANALIZA DE PRET TARIF EXECUTIE MARCAJE RUTIERE
Obiectul: TARIF EXECUTIE MARCAJE RUTIERE U.M.= 1 mp
Devizul: DEVIZ

 
 



 

                       

   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. 15466 din 12.08.2019 
 
 

 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului   
pentru lucrări de marcaj rutier stradal 

 
 

Având în vedere solicitările înregistrate privind execuția de 

lucrări de marcaj rutier stradal din partea persoanelor juridice de pe 
raza municipiului Roman, iar în cadrul Primăriei Municipiului Roman 

există o structură cu atribuții privind executarea acestor lucrări, pentru 

a putea răspunde acestor solicitări, este necesar instituirea unui tarif 
pentru această prestație. 
        Propunem Consiliului Local ca tariful  să fie de  18,34 lei/ m.p., 
fără T.V.A. Acest tarif este calculat conform formularului  F3 – anexă 

la prezenta hotărâre. 
 

     Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se 

pronunțe prin vot. 
 

Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se 

va transmite către Directia Servicii Edilitare în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 

 
 
 

INIȚIATOR 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                       

   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: Directia Servicii Edilitare  
Nr. 15476 din 13.08.2019 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind  stabilirea tarifului  pentru lucrări de 

marcaj rutier stradal 
 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de 

dl. Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că 

acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

Având în vedere solicitările înregistrate, privind execuția de lucrări 

de marcaj rutier stradal, din partea persoanelor juridice de pe raza 
municipiului Roman, iar în  cadrul Primăriei Municipiului Roman există o 

structură cu atribuții privind executarea acestor lucrări, pentru a putea 
răspunde acestor solicitări, este necesar instituirea unui tarif pentru această 

prestație. 
           

 Din punct de vedere al legalității apreciem că se impune  instituirea 

unui tarif pentru această prestație. 

 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, 

formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea 

nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care 

acordăm aviz favorabil. 
 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se 

pronunțe prin vot. 

 
 

Director D.S.E., 
Costel ENACHE 


