
 
Anexă la Hotărârea nr. 134 din 08.06.2021 a a Consiliului Local al 

Municipiului Roman privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: 

„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural "Unirea", 
reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman” 

 
 
         
 
       Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt: 
 

  1.  Valoarea totală a investiţiei: 
Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 15.683.681,28 lei 
Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 15.505.653,71 lei 
  

  2.  Durata totală de realizare a proiectului:  36 luni 
 

       
        3.  Finanţarea investiţiei: 
 
      Investiţia va fi finanţată astfel: 
 

I. 98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor = 15.195.540,59 lei  din 
Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare 

nerambursabilă; 
 

II. 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 310.113,12 lei şi cheltuieli neeligibile  
= 178.027,57 lei din bugetul local al Municipiului Roman, în total 488.140,69 lei.  
 
 
          Efectele realizării investiţiei sunt:  

Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural 
"Unirea", îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii stradale din municipiul 
Roman, asigurarea siguranţei şi fluenţei traficului existent şi prognozat, protejarea 

traficului pietonal, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei 

municipiului Roman.  
          De asemenea, prin implementarea acestui proiect, se vor crea premisele de 
dezvoltare culturală, economică, socială şi durabilă a municipiului Roman 
 

      Prin implementarea investiţiei propuse se vor atinge următoarele obiective 

preconizate:  
• refacerea integrală a învelitorii (refăcând integral sistemul terasă), precum și a 

sistemului de preluare și evacuare a apelor; 



• realizarea măsurilor de consolidare propuse; 
• realizarea hidro-izolației fundațiilor rezultate în urma consolidărilor; 
• refacerea trotuarelor și a etanșeității acestora; 
• realizarea anvelopantelor termoizolante şi a finisajelor exterioare; 
• echiparea cu sistem de detecţie şi alarmare în caz de incendiu, compus din 

senzori de  fum, sirena de interior, sirena de exterior centrală de alarmare şi 

butoane; 
• clădirea va fi echipată cu instalaţii de hidranţi interiori, instalaţie interioară de 

stingere cu hidranţi interiori compusă din: rezerva de apă, grup de pompare 

incendiu, generator de curent; 
• Suprafaţa alei de acces carosabile - 1387 mp (în lungime de 0,355km); 
• Suprafaţa parcare din pavele ecologice - 1570 mp; 
• Suprafaţa trotuare - 578 mp; 
• Suprafaţa amenajare spaţii verzi - 400 mp; 
• Montare borduri 20x25x50 - 764 ml; 
• Montare borduri 10x15x50 - 600 ml. 

 
          Aleile de acces ce vor fi reabilitate şi modernizate se află în proximitatea 
Centrului Multicultural "Unirea" din Municipiul Roman şi asigură legătura dintre 

strada Vasile Alecsandri şi strada Bogdan Dragoş. 
 

- nr. de clădiri reabilitate: 1; 
- suprafaţa desfaşurată construită rezultată în urma intervenţiei, (conform 

DALI Centru Multicultural Unirea): 1136 mp; 
- spaţiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane: 110 mp suprafaţă 

amenajată (suprafaţa de teren aferentă Centrului Multicultural): 
- 80 mp trotuare; 
- 30 mp spaţii verzi amenajate. 

           
 
                                                                
         


