
 

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 __.05.2021               
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii: “Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate 

(Policlinica) Roman” 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

          Examinand referatul de aprobare nr. 32984 din 05.05.2021 inițiat de către 

Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de 
specialitate nr. 33438 din 06.05.2021 întocmit de către Direcţia Tehnică; 
          Văzând avizul pentru legalitate nr. _____din __.05.2021 dat de către Secretarul 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __din __.05.2021 al Comisiei 
buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. __din __.05.2021 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 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 financiare din fonduri publice ; 

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 D.A.L.I.-ul și Devizul general intocmite de S.C. CARO 
SERV S.R.L. Piatra Neamț pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a 

ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman”, conform anexei - parte din 
prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3. 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, 
George-Alexandru BĂLAN                             Gheorghe CARNARIU 



Anexă la H.C.L. nr. ___ din 20.05.2021
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitarea termică a 

ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman” 
 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru în clădirea ambulatoriului și 

implicit creșterea calității serviciilor către populație este necesară reabilitarea 

termică a acesteia. 
Realizarea investiției reprezintă o oportunitate majoră pentru revigorarea 

activităților medicale conexe în clădirea ambulatoriului, concomitent cu 
scăderea costurilor de întreținere, elemente importante pentru creșterea calității 

vieții în municipiul Roman și în zonele învecinate. 
Investiția “Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate 

(Policlinica) Roman” se va desfășura în două etape, Etapa 1 - Înlocuire 
tâmplărie exterioară, refacere termo și hidroizolație acoperiș terasă și 

montare termosistem exterior ambulatoriu de specialitate (Policlinica) 
Roman  și Etapa 2 – Modernizare instalații interioare, refacere finisaje 
interioare, realizare instalații hidranți ambulatoriu de specialitate 
(Policlinica) Roman . 
 În cadrul primei etape se va proceda la decopertarea și îndepărtarea 

straturilor de izolație existente, desfacerea copertinelor metalice, 
reconfigurarea rampelor și a podestelor exterioare, înlocuirea tâmplăriei 

exterioare din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan, refacerea 

tencuielilor degradate, montarea termosistemului la pereți și soclu. În cea 
de-a doua etapă se va înlocui instalația de încălzire interioară, se vor 

termoizola conductele care trec prin spații neîncălzite, se va revizui 

instalația de panouri solare, se vor monta boilere pentru prepararea apei 



 
calde, se vor înlocui în totalitate instalațiile electrice și corpurile de 

iluminat, se vor înlocui toate instalațiile sanitare interioare și instalațiile de 

evacuare ape pluviale, se vor realiza instalații de stingere cu hidranți 

interiori și exteriori, instalații de detectare fum, se vor reface finisajele 
interioare și se va monta un rezervor suprateran. 
 Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 8.563.492 lei inclusiv 
T.V.A., din care, pentru Etapa 1, valoarea totală a lucrărilor este de 1.152.661 lei 
inclusiv T.V.A., iar pentru Etapa a doua valoarea lucrărilor este de 7.410.831 lei, 
inclusiv T.V.A., conform devizelor generale -  anexă la prezenta hotărâre. 

În ceea ce privește finanțarea lucrărilor, ne propunem ca în cursul anului 
2021 să realizăm prima etapă din bugetul local, iar partea corespunzătoare 

deținătorilor privați aflați în Policlinică să fie suportată de către aceștia. 
În conformitate cu prevederile legale, este necesară aprobarea de către 

Consiliul Local al Municipiului Roman, a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii: “Reabilitarea termică a ambulatoriului de 

specialitate (Policlinica) 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 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitarea termică a 

ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman” 
            
 Proiectul propune îmbunătățirea condițiilor de lucru în clădirea 

ambulatoriului și implicit creșterea calității serviciilor către populație. 
Realizarea investiției reprezintă o oportunitate majoră pentru revigorarea 

activităților medicale și conexe în clădirea ambulatoriului, concomitent cu 

scăderea costurilor de întreținere. 
Investiția se va desfășura în două etape, Etapa 1 - Înlocuire tâmplărie 

exterioară, refacere termo și hidroizolație acoperiș terasă și montare 

termosistem exterior ambulatoriu de specialitate (Policlinica) Roman  și 

Etapa 2 – Modernizare instalații interioare, refacere finisaje interioare, 
realizare instalații hidranți ambulatoriu de specialitate (Policlinica) Roman. 

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este 12 luni, din 

care prima etapa – 5 luni, iar a doua etapa – 7 luni. 
 În cadrul primei etape se va proceda la decopertarea și îndepărtarea 

straturilor de izolație existente, desfacerea copertinelor metalice, reconfigurarea 
rampelor și a podestelor exterioare, înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn cu 

tâmplărie din PVC cu geam termopan, refacerea tencuielilor degradate, 
montarea termosistemului la pereți și soclu. În cea de-a doua etapă se va înlocui 

instalația de încălzire interioară, se vor termoizola conductele care trec prin 

spații neîncălzite, se va revizui instalația de panouri solare, se vor monta boilere 
pentru prepararea apei calde, se vor înlocui în totalitate instalațiile electrice și 

corpurile de iluminat, se vor înlocui toate instalațiile sanitare interioare și 

instalațiile de evacuare ape pluviale, se vor realiza instalații de stingere cu 



 
hidranți interiori și exteriori, instalații de detectare fum, se vor reface finisajele 
interioare și se va monta un rezervor suprateran. 
 Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 8.563.492 lei inclusiv 
TVA, din care, pentru Etapa 1, valoarea totală a lucrărilor este de 1.152.661 lei 
inclusiv TVA, iar pentru Etapa a doua valoarea lucrărilor este de 7.410.831 lei, 
inclusiv TVA, conform devizelor generale -  anexă la prezenta hotărâre. 

Finanțarea lucrărilor pentru Etapa 1 a investiției se va obține de la bugetul 

local al Municipiului Roman, iar partea corespunzătoare deținătorilor privați 

aflați în Policlinică să fie suportată de către aceștia. 
Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal şi oportun şi 

recomandăm aprobarea lui. 
 
 

Direcţia tehnică și de Investiții 
Director, 

Ing. Ovidiu BOJESCU 
 

 


