
 

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 30.01.2020 

 
privind aprobarea Documentației pentru avizarea lucrărilor de 

intervenție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și 

dotare Stația centrală de sterilizare a Spitalului Municipal de Urgențe 

Roman”, Jud. Neamț 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

          Examinand referatul de aprobare nr.1418 din 21.01.2020 întocmit şi 

înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum 

şi raportul de specialitate nr. 1458 din 21.01.2020 întocmit de către Direcţia 

Tehnică și de Investiții; 

          Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din __.01.2020 dat de Secretarul 

Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.01.2020 al Comisiei pentru 

Buget Finanțe, precum şi avizul favorabil nr. __ din __.01.2020 al Comisiei 

Juridice; 

          Având în vedere prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată precum și cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), ale alin. (7), lit. a), 

precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală 

de sterilizare a Spitalului Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț. 
 

Art. 2. Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții: 

„Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a Spitalului 

Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț, în valoare totală de 4.747.091,39 lei 



 

cu T.V.A. din care C+M este de 1.206.506,49 lei cu T.V.A. conform anexei – 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică, Direcţia 

Economică și Spitalul Municipal Roman va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului General 

al Municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ,                       

      Consilier,                                   Secretarul general al Municipiului Roman, 

  Dana–Lăcrămioara PĂIUȘ                       Gheorghe CARNARIU 

                     



 

Anexă la H.C.L. nr. __ din 30.01.2020 

 



 

 

 

 

 



 

                       

   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: CABINET PRIMAR  

Nr. 1418 din 21.01.2020 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru 

avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții: 

„Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a 

Spitalului Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț 

 
Spitalul Municipal de Urgență Roman, clasificat la nivelul 3 de competență, își 

propune să modernizeze Secția de Sterilizare. Această secție amplasată la etajul 6 al 

corpului C, ocupă o suprafață  de 392 mp. 

Modernizarea vizează atât dotarea cât și crearea unor funcțiuni compatibile cu 

legislația actuală în domeniu.  

În vederea creșterii calității actului medical, prin acest proiect se propun lucrări 

care vizează recompartimentări ale spațiului, înlocuirea tâmplăriei interioare și 

exterioare, refacerea pardoselilor, refacerea  finisajelor precum și a instalațiilor 

electrice și a instalațiilor sanitare.  

Pentru îmbunătățirea confortului termic și asigurarea unui mediu ambiental 

specific activității desfășurate, în secție se va realiza o instalație specializată de 

climatizare, ventilație și purificare a aerului.  

Va fi îmbunătățit sistemul de acces în secție, precum și sistemul de detecție, 

semnalizare și avertizare în caz de incendiu.  

În afara elementelor constructive, proiectul are o componentă importantă de 

dotări cu echipamente și aparatură medicală care vor îmbunătăți calitatea actului 

medical. 

Printre altele, vor fi achiziționate o mașină de spălat și dezinfectat instrumentar, 

un sterilizator cu abur de capacitate mare, un sterilizator cu abur rapid pentru urgențe 

și un sterilizator cu plasmă. 

Valoarea devizului general din cadrul acestui proiect este de 4.747.091,39 lei cu 

TVA din care C+M este de 1.206.506,49 lei cu TVA. 
 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis către 

Direcția Tehnică și de Investiții în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
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 
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Emitent: Direcţia Tehnică şi de Investiţii 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Documentației 

pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții: 

„Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a 

Spitalului Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț 

 
Proiectul de hotărâre prezentat de primarul municipiului Roman - dnul 

Lucian-Ovidiu Micu se referă la aprobarea Documentației pentru avizarea 

lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, 

modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a Spitalului Municipal de 

Urgențe Roman”, Jud. Neamț. 

Modernizarea vizează atât dotarea cât și crearea unor funcțiuni 

compatibile cu legislația actuală în domeniu.  

 În vederea creșterii calității actului medical, prin acest proiect se propun 

lucrări care vizează recompartimentări ale spațiului, înlocuirea tâmplăriei 

interioare și exterioare, refacerea pardoselilor, refacerea de finisaje precum și a 

instalațiilor electrice și a instalațiilor sanitare, etc.  

În afara elementelor constructive, proiectul alocă o sumă importantă 

pentru dotări cu echipamente și aparatură medicală care vor îmbunătăți calitatea 

actului medical. 

Documentația pentru avizarea lucărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiții: „Reabilitare, modernizare și dotare Stația centrală de sterilizare a 

Spitalului Municipal de Urgențe Roman”, Jud. Neamț, a fost întocmită conform 

normativelor în vigoare. 

Valoarea devizului general din cadrul acestui proiect este de 4.747.091,39 

lei cu T.V.A. din care C+M este de 1.206.506,49 lei cu T.V.A. 
 

În concluzie, apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de hotărâre, 

sens în care îl avizăm favorabil. 

 
Direcţia tehnică 

Director, 



 

Ing. Dan Felician IONIŢĂ 


