
 

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 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 26.11.2020     

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - 
Spitalul Municipal de Urgență Roman” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

          Examinand referatul de aprobare nr. 21656 din 04.11.2020 întocmit şi 
înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi 
raportul de specialitate nr. 21751 din 5.11.2020, întocmit de către Direcţia 
Tehnică; 
          Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.11.2020 dat de către 
Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.11.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul 
favorabil nr. __ din __.11.2020 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul 
favorabil nr. __ din __.11.2020 al Comisiei juridice; 
          În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A., aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Luând în considerare prevederile art. 44, alin (1) din Legea 273 / 2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d” și alin. 7, lit. „c”, 
al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 
nr. 57/2019  privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizați în Documentația 
de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.): “Reabilitare, modernizare și 



 
dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman”, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de 
Investiții.    
 

Art. 3. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 5.603.902,58 lei 
inclusiv TVA, din care se aprobă cofinanțarea din fondurile Spitalului Municipal 
de Urgență Roman, județul Neamț, în suma totală de 52.000,01 lei inclusiv 
TVA. 
 

Art. 4. Se aprobă  Devizul general al obiectivului de investiții 
„Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul 
Municipal de Urgență Roman”, conform anexei 2, care face parte din prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 5. La data intrării în vigoare, prezenta hotărâre abrogă prevederile 
H.C.L. nr. 7 din 30.01.2020. 
 

Art. 6. Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate și 
managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 7. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 
General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate. 
   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ,                       
     Consilier,                                Secretarul general al Municipiului Roman, 
         Teodora BACIU                                       Gheorghe CARNARIU 



 

         Anexa  nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 26.11.2020                                  

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI 

INVESTIȚIEI 

 

 

“Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul 

Municipal de Urgență Roman” 

 

 

FAZA DE PROIECTARE: Documentația de avizare a lucrarilor de intervenții 

(D.A.L.I.) 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI : 5 luni (1 luna proiectare + 4 luni 

execuție) 

 

 

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M) – TVA 19% 

 

Valoarea totală a investiţiei (lei cu TVA)  5.603.902,58 lei 

                                         din care C+M 1.263.543,94 lei 

Finanțare prin Program C.N.I. – S.A.  5.551.902,57 lei 

                                         din care C+M 1.263.543,94 lei 

Finanțare prin Spitalul Municipal de Urgență 

Roman, judetul Neamț 
52.000,01 lei  

                                         din care C+M 0,00 lei  

 

 

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 5.551.902,57 lei cu 

TVA 

TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (Spitalul Municipal de Urgență 

Roman, județul Neamț):                        52.000,01 lei cu TVA 

                                     

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin 

Compania Națională de Investiții 

 



 

  Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din 26.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                        

   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. 21656 din 04.11.2020 
 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare 

Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman” 
 

 
În vederea creșterii calității serviciilor medicale în cadrul SMU Roman, 

sunt necesare modernizarea și dezvoltarea unor activități necesare actului 
medical. În acest sens unul dintre obiectivele pentru realizarea acestui deziderat 
îl reprezintă „Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - 
Spitalul Municipal de Urgență Roman”.  

Modernizarea vizează atât dotarea cât și crearea unor funcțiuni 
compatibile cu legislația actuală în domeniu. 

În afara elementelor constructive, proiectul are o componentă importantă 
de dotări cu echipamente și aparatură medicală care vor îmbunătăți calitatea 
actului medical. 

Având în vedere oportunitatea finanțării acestei investiții prin intermediul 
Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A, s-au întocmit în acest sens 

documentațiile necesare pentru finanțarea obiectivului. 
Documentația întocmită de SC C.G. Design Cons Iași a fost depusă la 

CNI în data de 6 mai 2020. Aceasta a fost evaluată de către specialiști CNI, au 
fost făcute unele observații, corectate de proiectant, care au avut impact asupra 
Devizului general depus inițial. 

Valoarea totală nouă a obiectivului de investiție este de 5.603.902,58 lei 
inclusiv TVA, din care se aprobă cofinanțarea din fondurile Spitalului Municipal 
de Urgență Roman, judetul Neamț, în sumă totală de 52.000,01 lei inclusiv 
TVA. 



 
În conformitate cu prevederile legale, este necesară aprobarea de către 

Consiliul Local al Municipiului Roman, a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală 

de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman”. 
 
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, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                      

  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 şi de Investiţii 
Nr. 21751 din  05.11.2020 
 

                                                                    
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare 

Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman” 
 

Prin referatul de aprobare al domnului Primar – Leonard Achiriloaei,  
înregistrat sub nr. 21656 din 04.11.2020, se propune aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și 
dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență 
Roman”.  

Având în vederea oportunitatea finanțării acestei investiții prin 
intermediul Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A,  s-au întocmit în 
acest sens documentațiile necesare pentru finanțarea obiectivului.  

Modernizarea vizează atât dotarea cât și crearea unor funcțiuni 
compatibile cu legislația actuală în domeniu.  

  În esență, în vederea creșterii calității actului medical, prin proiectul 
întocmit de către C.G. Design CONS SRL, Iași, se prevăd unele 
recompartimentări și adăugarea unei stații la liftul existent, lucrări ce se vor 
efectua la etajul 6 al SMU Roman. În afara elementelor constructive, proiectul 
alocă o sumă importantă pentru dotări cu echipamente și aparatură medicală 
moderne, 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 și a suferit corecturi după depunerea la CNI. 

Valoarea totală nouă a obiectivului de investiție este de 5.603.902,58 lei 
inclusiv TVA, din care se aprobă cofinanțarea din fondurile Spitalului Municipal 
de Urgență Roman, judetul Neamț, în sumă totală de 52.000,01 lei inclusiv 
TVA. 



 
 

În vederea realizării obiectivului de investiţii: Reabilitare, modernizare 
și dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență 
Roman”, din punct de vedere juridic, este necesară  aprobarea de către Consiliul 
Local al Municipiului Roman, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 
de investiţii menționat.  

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

 
 

Direcţia tehnică 
Director, 

Ing. Dan Felician IONIŢĂ 


