
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Nr. __ din 31.03.2021 

 

privind modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018 

 

PROIECT: "Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din 

Municipiul Roman" 

 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon  

 

Prioritatea de Investiţii 3.1.A. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Clădiri rezidențiale  

  

Apel de proiecte:  POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI. 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Analizând  referatul de aprobare nr. 19840 din 16.03.2021 înaintat de către 

domnul Achiriloaei Leonard - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 20351 din 17.03.2021 al Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, 

Văzând avizul de legalitate nr. ____ din __.03.2021 al Secretarului general al 

municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2021 al  Comisiei pentru 

buget - finanţe, precum şi avizul favorabil nr. __ din _.03.2021 al Comisiei juridice, 

Având în vedere Apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,       

Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1.A. – Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Clădiri rezidențiale; 



 

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

locale, actualizată, 

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, 

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

57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.  1.  Se modifică articolele 2 şi 4 din H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018, 

care vor avea următorul conținut: 
 

„ Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Creșterea eficienței 

energetice în sectorul locuințelor din Municipiul Roman", în cuantum de 

7.722.005,15lei (inclusiv T.V.A.); 
 

 Art. 4. Contribuția Asociației de proprietari va fi de: 1.808.083,51 lei 

(eligibil și neeligibil), din care 963.085,32 lei reprezintă ajutor de natură socială 

acordat de către municipiul Roman; ” 

 

ART. 2. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018, 

conform anexei 1 la prezenta hotărâre; 

 

ART. 3. Se aprobă devizul general actualizat al proiectului, conform anexei 

nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

ART. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului 

Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 

          -  Primarului Municipiului Roman; 

          -  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est; 

          -  Serviciului "Managementul Proiectelor" - Municipiul Roman; 

          -  Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 

 

ART. 5.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al 

Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ. 

 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 

               Consilier,                             Secretarul general al Municipiului Roman, 

     George-Dragoș BARCĂ                                  Gheorghe CARNARIU 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. __ din 31.03.2021 a Consiliului Local al Municipiului Roman privind 

modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018  în cadrul proiectului: 

"CREŞTEREA  EFICIENŢEI  ENERGETICE  ÎN  CLĂDIRILE REZIDENŢIALE  DIN  

MUNICIPIUL ROMAN" 

     

 

Autoritatea publică locală din Municipiul Roman este interesată cu prioritate de dezvoltarea 

locală şi în acest sens, o abordare unitară a acestui obiectiv este fundamentală pentru conturarea 

perspectivei viitoare, pe termen mediu şi lung. În acest sens, reabilitarea termică prezintă multiple 

avantaje. În primul rând, ea conduce la reducerea substanţială a costurilor de întreţinere pentru locuitorii 

blocurilor propuse prin proiect, făcând apartamentele mai călduroase iarna şi mai răcoroase vara. 

  Blocurile de locuinţe care constituie obiectivul de investiţii din acest proiect se află în municipiul 

Roman,Regiunea Nord-Est, zonă în care populaţia aparţine categoriei defavorizate şi dezavantajate din 

punct de vedere economic şi social în proporţie de 70 % şi sunt: 

Componenta 1:  Blocul de locuinţe Nr. 24, B-dul Roman - Muşat; 

Componenta 2:  Blocul de locuinţe Nr. 42, B-dul Roman - Muşat; 

Componenta 3:  Blocul de locuinţe Nr. 44, B-dul Roman - Muşat; 

Componenta 4:  Blocul de locuinţe Nr. 50, B-dul Roman - Muşat; 

Componenta 5:  Blocul de locuinţe Nr. 14, Str. Libertăţii; 

Componenta 6:  Blocul de locuinţe Nr. 28, Str. Anton Pann; 

Componenta 7:  Blocul de locuinţe Nr. 31, Str. Anton Pann. 

Lucrările ce se propun pentru realizarea creşterii eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale 

studiate din municipiul Roman sunt următoarele: 

      Lucrări de intervenţii asupra izolaţiei termice a faţadei - parte vitrată: 

- demontare tâmplărie existentă neconformă cu soluțiile tehnice propuse; 

- montare tâmplărie nouă din profile PVC culoare albă , clasa A , armatură oţel zincat, grilă 

ventilaţie mecanică, geam termoizolant, low E, feronerie oscilobatantă cu închideri multipunct, cu glaf 

exterior,glaf interior, dotată cu dispozitive pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea 

apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; transport materiale și deșeuri rezultate din demontare; 

 Lucrări de intervenţii asupra izolaţiei termice a faţadei - partea opacă (fără polistiren 

existent): 

- verificarea și pregătirea stratului suport înainte de aplicarea sistemului compozit de izolare 

termică exterioară (polistiren expandat ignifugat de 10 cm (EPS), vată minerală bazaltică (MW), spumă 

poliuretanică rigidă ignifugată(PUR), bordarea ferestrelor cu materiale clasa de reactie la foc A1 și A2 

–s1, alternarea cu fâșii de material termoizolant cu acelesași caracteristici, de min. 30 cm lățime în 

dreptul planșeelor); 

- montarea sistemului compozit de izolare termică pe suprafaţa exterioară a pereţilor; 

- reparaţii in jurul tocurilor de la uşi şi ferestre la exterior; 

Lucrări de intervenţii asupra izolaţiei termice a faţadei - partea opacă (în zonele cu polistiren 

existent): 

- verificarea şi pregătirea stratului suport; 

- aplicarea tencuielilor şi vopsitoria finală (polistiren expandat existent); 

- reparaţii în jurul tocurilor de la uşi şi ferestre la exterior; 

       Lucrări de intervenţie la terasă şi atice: 

- îndepărtarea hidroizolaţiei deteriorate; 

- reparare / turnare șapă; 

- aplicare strat difuzie vapori şi barieră contra vaporilor din membrană bituminoasă exterioară 

cu autoprotecţie; 

- aplicare strat termohidroizolant 20 cm, materiale indicate: polistiren expandat ignifugat de 

(EPS); polistiren extrudat ignifugat de (XPS), vată minerală bazaltică (MW), spumă poliuretanică rigidă 

ignifugă(PUR); 

- aplicare hidroizolaţie cu membrane bituminoase, stratul exterior fiind autoprotejat; 

- aplicare termohidroizolaţii verticale şi orizontale la atic; 
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- înlocuire copertină atic; 

- recondiţionare / înlocuire piese metalice deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere , guri de 

aerisire etc); 

  Lucrări de intervenţie asupra izolaţiei termice a planşeului (intrados parter – peste subsol) 

- verificarea şi pregătirea stratului suport înainte de aplicarea plăcilor termoizolante polistiren 

expandat ignifugat de 8 cm (EPS), spumă poliuretanică rigidă ignifugată (PUR); 

- fixarea stratului termoizolant; 

- executarea stratului de protecţie al termoizolaţiei cu tencuială subţire (media 5 mm) cu mortar 

adeziv armat cu plasă din fibre de sticlă; 

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază: 

Pentru realizarea lucrărilor de bază sunt necesare următoarele măsuri conexe care contribuie la 

implementarea componentelor de bază: 

         Lucrări de intervenţie - demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe 

faţade-terase: 

- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţade / terasele blocurilor de 

locuinţe precum şi montarea / remontarea acestora dupa efectuarea lucrărilor de intervenţie (aparate de 

aer condiţionat, grilaje, reclame, copertine, cabluri şi prize TV, telefon, net, etc). 

          Lucrări de refacere a finisajelor interioare în zonele de intervenţie: 

- după efectuarea lucrărilor de intervenţie se reface finisajul interior aferente spaţiilor comune 

din bloc (refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenţie inclusiv casa scării in zona de acces). 

- lucrări de refacere şi/ sau înlocuire a închiderii rosturilor; 

           Lucrări de repararea trotuarelor de protecţie: 

- după efectuarea lucrărilor de intervenţie în zona soclului, în scopul eliminării infiltraţiilor la 

infrastructura blocurilor de locuinţe, se repară trotuarul de protecţie care are o lăţime de 1,10 m. 

Descrierea lucrărilor suplimentare: 

Lucrările suplimentare necesare sunt următoarele: 

- lucrări de refacere a spaţiului verde la terminarea lucrărilor; 

- lucrări de tencuire şi zugrăvire pe zona pereţilor depozitelor magazinelor, pentru crearea unei 

imagini arhitectural-urbanistice unitare a imobilului; 

- lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere 

şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe: nu s-au prevazut; 

- lucrări de demontare a conductelor aeriene de alimentare cu gaz metan adiacente zonelor de 

faţadă asupra cărora se intervine. Dupa montarea termosistemului, conductele de gaz metan se vor 

remonta. Conductele vor fi grunduite, vopsite şi se va face proba de presiune. Aceste lucrări se vor face 

cu personal agreat pentru astfel de intervenţii. 

 

Indicatorii tehnico – economici privind capacitățile sunt: 

1. Componenta 1: Blocul de locuințe Nr. 24, scara A,B,C,D,E și F, B-dul Roman - Mușat: 

− suprafața utilă a blocului reabilitat termic: 5.786 mp; 

− reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, echivalent tone de CO2: 229,94 tone de CO2; 

− consumul anual specific de energie pentru încălzire: 92,34 kWh/m2/an; 

− numărul de apartamente reabilitate: 88; 

 

2. Componenta 2: Blocul de locuințe Nr. 42, scara A,B și C, B-dul Roman - Mușat: 

− suprafața utilă a blocului reabilitat termic: 3.295 mp; 

− reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, echivalent tone de CO2: 116,42 tone de CO2; 

− consumul anual specific de energie pentru încălzire: 86,41 kWh/m2/an; 

− numărul de apartamente reabilitate: 50; 

 

3. Componenta 3: Blocul de locuințe Nr. 44, scara A, B, C și D, B-dul Roman - Mușat: 

− suprafața utilă a blocului reabilitat termic: 4.545 mp; 

− reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, echivalent tone de CO2: 175,18 tone de CO2; 

− consumul anual specific de energie pentru încălzire: 86,41 kWh/m2/an; 

− numărul de apartamente reabilitate: 70; 
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4. Componenta 4: Blocul de locuințe Nr. 50, scara A, B-dul Roman - Mușat: 

− suprafața utilă a blocului reabilitat termic: 1.248 mp; 

− reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, echivalent tone de CO2: 52,45 tone de CO2; 

− consumul anual specific de energie pentru încălzire: 83,60 kWh/m2/an; 

− numărul de apartamente reabilitate: 20; 

5. Componenta 5: Blocul de locuințe Nr. 14, scara A, B și C, Str. Libertății: 

− suprafața utilă a blocului reabilitat termic: 6.241 mp; 

− reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, echivalent tone de CO2: 174,59 tone de CO2; 

− consumul anual specific de energie pentru încălzire: 78,28 kWh/m2/an; 

− numărul de apartamente reabilitate: 105; 

6. Componenta 6: Blocul de locuințe Nr. 28, scara A, B și C, Str. Anton Pann: 

− suprafața utilă a blocului reabilitat termic: 2.356 mp; 

− reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, echivalent tone de CO2: 68,06 tone de CO2; 

− consumul anual specific de energie pentru încălzire: 104,43 kWh/m2/an; 

− numărul de apartamente reabilitate: 34; 

7. Componenta 7: Blocul de locuințe Nr. 31, scara A, B și C, Str. Anton Pann: 

− suprafața utilă a blocului reabilitat termic: 2.545 mp; 

− reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, echivalent tone de CO2: 175,18 tone de CO2; 

− consumul anual specific de energie pentru încălzire: 104,43 kWh/m2/an; 

− numărul de apartamente reabilitate: 37 

 

Valoarea totală a proiectului este 7.722.005,15 lei, din care suma eligibilă este 6.386.645,25 lei 

(inclusiv T.V.A.); 

 

Investiţia va fi finanţată astfel: 

I.    60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului = 3.831.987,15 lei din Fondul   

           European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare nerambursabilă; 

 

II.  40% din totalul cheltuielilor eligibile = 2.554.658,10 lei  şi cheltuielile neeligibile =      

   1.335.359,90 lei - din bugetul local al Municipiului Roman şi Asociaţiile de proprietari 

 reprezentand cofinanţarea proiectului "Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din 

Municipiul Roman"; 

 

Efectele realizării investiţiei sunt:  îmbunătăţirea   condiţiilor   de   igienă   şi   confort termic, 

reducerea pierderilor de  căldură şi a consumurilor energetice, reducerea semnificativă a costurilor de  

întreţinere  pentru încălzire, asigurarea  unui  climat  constant în încăperi, asigurarea unei bune izolaţii 

termice, dispariţia punţilor termice, întrucât izolaţia protejează construcţia, asigurarea în interior a unui 

climat confortabil,  aspect urbanistic mai plăcut al imobilelor şi creşterea gradului de confort al 

locatarilor. 

  

 

 

 

 

 

 

  



UAT Municipiul Roman

Valoare (fara TVA) TVA
Valoare (inclusiv 

TVA)

1 2 3 5 6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 

terenului

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 7.526,65 1.430,06 8.956,71

Componenta 1 1.031,02 195,89 1.226,91

Componenta 2 3.163,54 601,07 3.764,61

Componenta 3 0,00 0,00 0,00

Componenta 4 918,43 174,50 1.092,93

Componenta 5 808,86 153,68 962,54

Componenta 6 802,40 152,46 954,86

Componenta 7 802,40 152,46 954,86

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 7.526,65 1.430,06 8.956,71

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului
0,00

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3:  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 

tehnică
0,00

3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3.500,00 0,00 3.500,00

3.3. Proiectare şi inginerie 226.413,82 37.033,62 263.447,44

Elaborare actualizare Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI
73897,81513

14.040,58
87938,4

Actualizare Audit energetic, DALI 31.500,00 0,00 31.500,00

Proiectare și inginerie 101.065,00 19.202,35 120.267,35

Elaborare audit energetic final 19.951,00 3.790,69 23.741,69

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.5. Consultanţă (Audit financiar) 28.000,00 0,00 28.000,00

3.6. Asistenţă tehnică 76.785,40 4.367,23 81.152,63

Asistenta tehnica din partea proiectantului 22.985,40 4.367,23 27.352,63

Dirigentie de santier 53.800,00 0,00 53.800,00

TOTAL CAPITOL 3 334.699,22 41.400,85 376.100,07

CAPITOLUL 4:  Cheltuieli pentru investiţia de bază 0,00

4.1. Construcţii şi instalaţii 5.637.194,33 1.071.066,92 6.708.261,25

4.1.1 Reabilitare termica 5.532.869,97 1.051.245,30 6.584.115,27

Componenta 1 1.090.802,92 207.252,55 1.298.055,47

Componenta 2 669.631,14 127.229,92 796.861,06

Componenta 3 1.123.624,56 213.488,67 1.337.113,23

Componenta 4 296.736,08 56.379,86 353.115,94

Componenta 5 1.213.453,06 230.556,08 1.444.009,14

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Nr. 

Crt.

Anexa nr. 2  la H.C.L. nr. __ din 31.03.2021

"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN"

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:



Componenta 6 627.677,04 119.258,64 746.935,68

Componenta 7 510.945,17 97.079,58 608.024,75

4.1.2 Constructii aferente masurilor conexe 104.324,36 19.821,62 124.145,98

Componenta 1 12.922,74 2.455,32 15.378,06

Componenta 2 8.772,49 1.666,77 10.439,26

Componenta 3 20.335,00 3.863,65 24.198,65

Componenta 4 9.034,92 1.716,63 10.751,55

Componenta 5 25.451,91 4.835,86 30.287,77

Componenta 6 15.542,30 2.953,04 18.495,34

Componenta 7 12.265,00 2.330,35 14.595,35

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,00 0,00 0,00

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 5.637.194,33 1.071.066,92 6.708.261,25

CAPITOLUL 5:  Alte cheltuieli 0,00

5.1. Organizare de şantier 35.649,06 6.773,32 42.422,38

5.1.1 Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00

Componenta 1

Componenta 2

Componenta 3

Componenta 4

Componenta 5

Componenta 6

Componenta 7

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 35.649,06 6.773,32 42.422,38

Componenta 1

Componenta 2 5.900,00 1.121,00 7.021,00

Componenta 3

Componenta 4

Componenta 5 29.749,06 5.652,32 35.401,38

Componenta 6

Componenta 7

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului                                                                48.048,65 0,00 48.048,65

5.2.1 Taxa ISC 0,6% din C+M (fara TVA) 26.208,35 0,00 26.208,35

5.2.2 Taxa Casa Constructorului 0,5% din C+M (fara TVA) 21.840,30 0,00 21.840,30

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 432.870,66 82.245,43 515.116,09

5.4. Cheltuieli informare si publicitate 23.100,00 0,00 23.100,00

TOTAL CAPITOL 5 539.668,37 89.018,75 628.687,12

CAPITOLUL 6:  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi 

predare la beneficiar
0,00

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 6.519.088,57 1.202.916,58 7.722.005,15

Din care C+M+E (1.1 + 1.2 + 2 + 4 + 5.1.1 + 5.3) 6.077.591,64 1.154.742,41 7.232.334,05



 

                       

   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. 19840 din 16.03.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018 

 

PROIECT: "Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din 

Municipiul Roman", cod SMIS 119146 

 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon  

 

Prioritatea de Investiţii 3.1.A. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Clădiri rezidențiale 

 Apel de proiecte:  POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI. 

 

         Proiectul "Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din 

Municipiul Roman" depus de către Municipiul Roman şi aprobat pentru finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1.A. 

– Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor - Clădiri rezidențiale, se află în prezent în perioada 

de implementare. 

        Pentru continuarea implementării proiectului, având în vedere art. 7, pct. 17 din 

contracul de finanțare nr. 3428/29.10.2018 și în special pentru mutarea economiilor 

pe subactivitatea II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli pentru construcții și 

instalații), pentru cheltuirea unei sume eligibile cît mai mari, este necesară o hotărâre 

de aprobare a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a cheltuielilor legate 

de proiect, în conformitate cu ultima formă a devizului general şi a bugetului 

proiectului în conformitate cu O.U.G. nr. 114/2018. Astfel: 

− Se modifică articolul 2 din H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018 prin modificarea 

valorii totale a proiectului la 7.722.005,15 lei; 

− Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018 prin modificarea 

valorii contribuției Asociațiilor de proprietari la 1.808.083,51 lei (eligibil și 

neeligibil), din care 963.085,32 lei reprezintă ajutor de natură socială acordat 

de către municipiul Roman. 



 

 Prin implementarea acestui proiect se va asigura îmbunătăţirea confortului termic 

interior al apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor 

energetice şi reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire. De asemenea, prin 

alocarea finanţării din fonduri europene, guvernamentale şi locale, cetăţenii vor 

beneficia de o reducere substanţială a costurilor de investiţie, având astfel acces la 

lucrări pe care nu le-ar fi putut realiza din fonduri proprii. 

 Aceste modificări sunt justificate de faptul că la aprobarea finanțării indicatorii 

economici au fost cei rezultați din D.A.L.I.-ul elaborat înainte de aplicarea OUG 

114/2018, iar în implementare au apărut creșteri a costurilor manoperei și pe partea 

de materiale și transporturi, ca efect al acestui act normativ. Valorile rezultate sunt 

conforme cu contractele de servicii și lucrări așa cum au rezultat ele prin proceduri 

de achiziții publice. 

 După semnarea contractului de finanțare, încheiat în faza DG elaborat la nivel 

de D.A.L.I. au fost încheiate, cu respectarea prevederilor legale, contracte de servicii 

și execuție după cum urmează: 

Contract  Valoare (lei cu TVA) 
Contract 5414/15.03.2019 (Elaborare PT si Asistenta tehnica din partea 

proiectantului) 

147.619,98 

DA21819362/ 21.11.2018 (Publicitate) 23.100,00 

DA22282075/ 25.01.2019 (Audit de proiect) 28.000,00 

Contract DA25983455/17.07.2020 (Dirigenție de șantier Componenta 1) 11.000,00  

Contract DA25509389/23.04.2020 (Diriginte de șantier Bl.42, B-dul Roman-

Mușat-Componenta 2) 

6.200,00 

Contract DA255O9593/23.04.2020 (Diriginte de șantier Bl. 44, B-dul Roman-

Musat-Componenta 3) 

9.600,00 

Contract DA25509520/ 23.04.2020 (Diriginte de șantier Bl. 50, B-dul Roman-

Musat-Componenta 4) 

2.700,00 

Contract DA25559599/05.05.2020 (Diriginte de șantier Bl. 14, Str. Libertății-

Componenta 5) 

12.500,00 

Contract DA25O91539/20.02.2020 (Diriginte de șantier Bl. 31, Str. Anton Pann 

- Componenta 7) 

5.300,00 

Contract 12633/ 01.07.2020 (execuție lucrări Componenta 1) 1.314.660,45 

Contract DA25091644/20.02.2020 (Diriginte de șantier Bl. 28, Str. Anton Pann-

Componenta 6) 

6.500,00 

Contract 8086/ 22.04.2020 (execuție lucrări Componentele 2 si 4) 1.186.190,76 

Contract 8035/ 21.04.2020 (execuție lucrări Componenta 3) 1.365.916,90 

Contract 8415/ 29.04.2020 (execuție lucrări Componenta 5) 1.510.660,83 

Contract 24188/11.12.2019 (execuție lucrări LOT5-Bl.28, Str. Anton Pann si 

Bl. 31, Str. Anton Pann) 

1.405.861,93 

 Majoritatea dinte ele au fost influențate într-o măsură mai mare sau mai mică 

de OUG 114/2018. Valoarea totală a contractelor încheiate și care sunt necesare 

pentru derularea proiectului este 7.035.810,85 lei, față de valoarea estimată în DG 

elaborat înainte de  OUG 114/2018, de 5.755.136,29 lei. 

           Având în vedere că proiectul este în prezent în perioada de implementare care 

constituie cea mai importantă etapă şi faptul că acest apel de proiecte în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 este o oportunitate deosebită, propun 

avizarea favorabilă.  

          Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 

 

Primar, 

Leonard ACHIRILOAEI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018 

 

PROIECT: "Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din 

Municipiul Roman", cod SMIS 119146 
 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon  

 

Prioritatea de Investiţii 3.1.A. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. 

Clădiri rezidențiale 

  

Apel de proiecte:  POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI. 

  

Proiectul cu finanţare europeană "Creșterea eficienței energetice în sectorul 

locuințelor din Municipiul Roman" se află în prezent în perioada de implementare. 

Bugetul proiectului a fost stabilit la depunerea Cererii de finanțare, în 

conformitate cu Devizul general la faza DALI, cu încadrarea cheltuielilor pe 

următoarele categorii categorii de cheltuieli:  

 

Bugetul proiectului 
Total cheltuieli eligibile aprobate prin 

contractul de finanţare 

1 2 

I.3.2 Elaborare-actualizare Expertiză tehnică, Audit energetic, 

DALI 

90.300,00 

I.3.3 Actualizare Audit energetic, DALI 37.485,00 

II.4.1 Obținere Avize, Acorduri și Autorizație de construire 3.500,00 
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II.5.1 Elaborare audit energetic final 23.741,69 

II.6.1 Proiectare și inginerie 207.360,40 

II.7.1 Dirigenție de șantier 70.739,85 

II.8.1 Asistență tehnică 47.159,89 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (diverse și neprevăzute) 515.116,09 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli conexe organizării de 

șantier) 

63.952,61 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli pentru lucrări de 

construcții și instalații aferente organizării de șantier) 

65.896,76 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli conexe investiției de 

bază) 

135.740,52 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli cu amenajări pentru 

protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială) 

34.952,43 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli pentru construcții și 

instalații) 

4.980.467,91 

II.10.1 Plată cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 48.048,65 

II.11.1 Informare și publicitate 27.489,00 

II.14.1 Auditare proiect 34.694,45 

   I. Total costuri eligibile  6.386.645,25 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli conexe investiției de 

bază) 

9.424,80 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli pentru construcții și 

instalații) 

287.515,02 

  II. Total costuri neeligibile 296.939,82 

 

Proiectul tehnic a fost elaborat în iunie 2019 în conformitate cu OUG 

114/2018 și a fost depus la ADR Nord-Est în vederea verificării conformității. 

Proiectul tehnic a primit aviz de conformitate, iar valoarea cu care a fost depășit 

bugetul inițial (de la depunerea proiectului) a devenit cheltuială neeligibilă. 

Municipiul Roman și-a asumat la momentul depunerii Cererii de finanțare că va 

suporta toate cheltuielile care vor apărea pe parcursul implementării proiectului. Au 

urmat achizițiile de lucrări prin procedură simplificată, prin care s-a stabilit valoarea 

finală a investiției. Achiziția de lucrări a fost făcută la valoarea de după OUG 

114/2018, a fost împărțită în 5 loturi, iar pentru dirigenția de șantier s-au semnat 

șapte contracte. 

 

Urmare a achizițiilor efectiv contractate după semnarea contractului de 

finanțare nerambursabilă, au rezultat următoarele valori: 

Contract  Valoare (lei cu TVA) 
Contract 5414/15.03.2019 (Elaborare PT si Asistenta tehnica din partea 

proiectantului) 

147.619,98 

DA21819362/ 21.11.2018 (Publicitate) 23.100,00 

DA22282075/ 25.01.2019 (Audit de proiect) 28.000,00 

Contract DA25983455/17.07.2020 (Dirigenție de șantier Componenta 1) 11.000,00  

Contract DA25509389/23.04.2020 (Diriginte de șantier Bl.42, B-dul Roman-

Mușat-Componenta 2) 

6.200,00 

Contract DA255O9593/23.04.2020 (Diriginte de șantier Bl. 44, B-dul Roman-

Musat-Componenta 3) 

9.600,00 

Contract DA25509520/ 23.04.2020 (Diriginte de șantier Bl. 50, B-dul Roman-

Musat-Componenta 4) 

2.700,00 
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Contract DA25559599/05.05.2020 (Diriginte de șantier Bl. 14, Str. Libertății-

Componenta 5) 

12.500,00 

Contract DA25O91539/20.02.2020 (Diriginte de șantier Bl. 31, Str. Anton Pann 

- Componenta 7) 

5.300,00 

Contract 12633/ 01.07.2020 (execuție lucrări Componenta 1) 1.314.660,45 

Contract DA25091644/20.02.2020 (Diriginte de șantier Bl. 28, Str. Anton Pann-

Componenta 6) 

6.500,00 

Contract 8086/ 22.04.2020 (execuție lucrări Componentele 2 si 4) 1.186.190,76 

Contract 8035/ 21.04.2020 (execuție lucrări Componenta 3) 1.365.916,90 

Contract 8415/ 29.04.2020 (execuție lucrări Componenta 5) 1.510.660,83 

Contract 24188/11.12.2019 (execuție lucrări LOT5-Bl.28, Str. Anton Pann si 

Bl. 31, Str. Anton Pann) 

1.405.861,93 

 

În momentul de față există diferențe între categoriile de cheltuieli estimate și 

cele contractate/executate (economii în bugetul proiectului), astfel:  

 

Subactivitate Economie 
II.6.1 Proiectare și inginerie 87.093,05 lei 

II.8.1 Asistență tehnică 19.807,26 lei 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli cu amenajări pentru 

protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială) 

25.995,72 lei 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli conexe investiției de 

bază) 

11.594,54 lei 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli pentru lucrări de 

construcții și instalații aferente organizării de șantier) 

65.896,76 lei 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (cheltuieli conexe organizării 

de șantier) 

21.170,23 lei 

II.9.1 Realizarea lucrărilor (diverse și neprevăzute) 515.116,09 lei 

TOTAL 746.673,65 lei 

 

Pentru a putea solicita la rambursare toată valoarea eligibilă estimată este 

necesară mutarea economiilor. 

În urma actualizării valorii proiectului "Creșterea eficienței energetice în 

sectorul locuințelor din Municipiul Roman" prin hotărâre de consiliu local se pot 

face toate aceste modificări în bugetul proiectului, astfel încât suma solicitată la 

rambursare să fie maximă. 

Este necesară revizuirea devizului general prin majorarea valorii manoperei 

aferentă execuţiei de lucrări în concordanţă cu modificările impuse de O.U.G. nr. 

114/2018 şi cu indicele de inflaţie, conform punctului (17), art.7 din Contractul de 

finanțare nr. 3428/ 29.10.2018. Se modifică, astfel, valoarea totală a devizului 

general, valoarea totală a proiectului, precum şi valoarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, fiind necesară modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018. 

 
         Se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform OUG 

114/2018 la faza PTh elaborat de proiectantul SC INK Shape SRL, astfel: 

-    Se modifică articolul 2 din H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018 prin modificarea 

valorii totale a proiectului de la 6.683.585,11 lei la 7.722.005,15 lei; 

- Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018 prin modificarea 

valorii contribuției Asociațiilor de proprietari la 1.808.083,51 lei (eligibil și 
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neeligibil), din care 963.085,32 lei reprezintă ajutor de natură socială 

acordat de către municipiul Roman. 

 

Aceste cheltuieli au crescut ca urmare a actualizării Devizului general la 

momentul PTh cu OUG 114/2018. Creșterea valorii totale a proiectului este asumată 

prin HCL 169/2018, ”Art. 3: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului 

Roman și a Asociațiilor de proprietari, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului”. La momentul contractării, Municipiul Roman și-a 

asumat, conform Declarației de angajament, “Să finanțeze toate costurile neeligibile 

(inclusiv costurile conexe) aferente proiectului”. 

 

 

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: 

 

   1.  Valoarea totală a investiţiei: 

 

Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 7.722.005,15 lei, din care: 

Valoarea eligibilă: 6.386.645,25 lei 

 

  2.  Durata totală de realizare a proiectului:  32 luni 

 

  3.  Finanţarea investiţiei: 

 

      Investiţia va fi finanţată astfel: 

 

       I.  3.831.987,15 lei (inclusiv T.V.A.) finanţare nerambursabilă, reprezentând  

            60% din valoarea eligibilă a proiectului; 

 

      II.   2.554.658,10 lei (inclusiv T.V.A.) reprezentând contribuţia proprie a 

municipiului Roman și a Asociațiilor de proprietari de 40% din valoarea eligibilă a 

proiectului; 

            1.335.359,90 lei (inclusiv T.V.A.) = cheltuieli neeligibile (din care 

296.939,82 lei la momentul depunerii). 

 

          Apreciez ca deosebită oportunitatea de a finaliza cu succes acest proiect în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, proiect care se află în prezent 

în etapa de implementare, fiind benefică sprijinirea reabilitării termice şi energetice a 

blocurilor de locuinţe din municipiul Roman în vederea dezvoltării economiei cu 

emisii scăzute de carbon. 
 

          Deci, recomand adoptarea prezentei hotărâri. 

             

 

Director tehnic şi de investiţii,  

Dan Felician IONIŢĂ 




















