
 

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 29.07.2021 
 

privind aprobarea Devizului general reactualizat pentru 
obiectivul de investitie „REABILITARE SI DOTARE  SCOALA 

GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - CORP  B, 
Municipiul Roman” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

          Examinand referatul de aprobare nr. 55436 din 21.07.2021 întocmit de 

către Primarul Municipiului Roman – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi 

raportul de specialitate nr. 55596 din 22.07.2021 întocmit de către Direcţia 

Tehnică și de Investiții; 

          Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.07.2021  dat de Secretarul 

general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.07.2021 al 

comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.07.2021  

al comisiei juridice; 

          Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată, ale art. 42, alin.1 din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice precum și 

Devizul general reactualizat al obiectivului înregistrat sub nr. 53230 din 

14.07.2021, însoțit de memoriile justificative întocmite de proiectantul 

obiectivului;  

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d”, al art. 139, al art. 140, 

alin. 1, precum și 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 reactualizați pentru 

obiectivul de investiții: „REABILITARE SI DOTARE SCOALA 
GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - CORP  B, Municipiul 
Roman”, valoarea reactualizată a  devizului general fiind de 3.597.075,73 lei 



 

incl. TVA, din care C+M = 2.922.510,48 lei, incl TVA, conform anexei – parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. 

nr. 219 din 26.09.2019. 
 

Art. 3.  Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și de 

Investiții şi Direcţia Economică vor 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, 
     Elena CHELMUȘ                           Gheorghe CARNARIU 







 

                       

   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. 55436 din 21.07.2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat 
pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI DOTARE  SCOALA 

GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - CORP  B, Municipiul 
Roman” 

 
 Prin H.C.L. Roman nr. 219 din 26.09.2019 s-a aprobat devizul general 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala 

"Vasile Alecsandri" - Corp  B, Municipiul Roman”. 

 Proiectarea și execuția lucrărilor se desfășoară conform contract nr. 15971 

din 22.08.2019, încheiat cu Asocierea S.C. LENON INSTAL S.R.L. cu 

MILTIADE PETRU CATALIN I.I. cu completările și modificările ulterioare. 

Documentația în baza căreia s-a făcut achiziția a fost cea elaborată de 

DALI-ul acestui obiectiv de investiții. 

Precizăm că acest obiectiv este declarat monument istoric. 

Procedural, unele dintre avize (solicitate prin certificatul de urbanism, 

conform legislației în vigoare), nu se dau în faza DALI, ci doar după elaborarea 

P.Th.-ului.  

Prin avizele obținute în faza P.Th. de la: I.S.U., Ministerul Culturii și 

DSP, avizatorii au impus soluții diferite decât cele prevăzute în DALI. Unele 

dintre aceste soluții au generat modificări de soluții față de DALI, iar altele au 

creat diferențe în listele cu cantități de lucrări.  

Modificările au fost impuse prin suplimentul de expertiză și condițiile 

impuse de avizatori, în baza cărora proiectantul MILTIADE PETRU CATALIN 

I.I. a putut să definitiveze proiectul tehnic, conform memoriilor justificative 

întocmite de proiectantul obiectivului; 

Ca urmare a celor de mai sus, s-a majorat valoarea inițială a lucrărilor la 

obiectivul de investiții de mai sus, motivat de următoarele aspecte:  

-pentru a conforma soluțiile din proiect cu solicitările Comisiei de cultură, 

din cadrul Direcției Județene de Cultură Neamț, care a impus păstrarea 

elementelor originale de decorare a fațadelor, s-au adaptat soluțiile de confinare 

pentru pereții exteriori, s-au prevăzut armături suplimentare în zonele de 

intersecție. Totodată s-au adaptat soluțiile arhitecturale în conformitate cu 



 

arhitectura zonală, astfel încât clădirea să se apropie cât mai mult posibil cu 

situația inițială (culori, tipuri de materiale); 

-pentru a conforma soluțiile din proiectul tehnic cu prevederile DSP, a 

fost necesar să se suplimenteze obiectele sanitare, raportându-se la numărul 

utilizatorilor; 

- în etapa de execuție s-a constatat că fundațiile erau realizate din beton, și 

nu din zidărie de piatră de râu, așa cum s-a presupus în etapa expertizării 

tehnice, astfel că a fost necesar să se consolideze fundația în funcție de situația 

găsită în teren. 

Astfel, este necesar să se aprobe noii indicatori tehnico-economici, 

valoarea reactualizată a  devizului general fiind de 3.597.075,73 lei incl. TVA, 

din care C+M = 2.922.510,48 lei, incl. TVA, (înregistrat la Mun. Roman sub nr. 

53230 din 14.07.2021).  

 

Conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general se 

actualizează când au loc modificări care afectează valoarea lui. 

 

Prezentul referat de aprobare insotit de proiectul de hotărâre va fi transmis 
catre Direcția Tehnică și de Investiții in vederea intocmirii 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. 55596 din 22.07.2021 
 

                                                                    

 

                               

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat 

pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI DOTARE  SCOALA 

GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - CORP  B, Municipiul 

Roman” 

 

 

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar – Leonard Achiriloaei,  

înregistrat sub nr. 55436 din 21.07.2021 prin care se propune aprobarea 

Devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE 

SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - 

CORP  B, Municipiul Roman”, facem următoarele precizări: 

 

 Prin H.C.L. Roman nr. 219 din 26.09.2019 s-a aprobat devizul general 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala 

"Vasile Alecsandri" - Corp  B, Municipiul Roman”. 

 Proiectarea și execuția lucrărilor se desfășoară conform contract nr. 15971 

din 22.08.2019, încheiat cu Asocierea S.C. LENON INSTAL S.R.L. cu 

MILTIADE PETRU CATALIN I.I. cu completările și modificările ulterioare. 

Documentația în baza căreia s-a făcut achiziția a fost cea elaborată de 

DALI-ul acestui obiectiv de investiții. 

Precizăm că acest obiectiv este declarat monument istoric. 

Procedural, unele dintre avize (solicitate prin certificatul de urbanism, 

conform legislației în vigoare), nu se dau în faza DALI, ci doar după elaborarea 

P.Th.-ului.  

Prin avizele obținute în faza P.Th. de la: I.S.U., Ministerul Culturii și 

DSP, avizatorii au impus soluții diferite decât cele prevăzute în DALI. Unele 

dintre aceste soluții au generat modificări de soluții față de DALI, iar altele au 

creat diferențe în listele cu cantități de lucrări.  

Modificările au fost impuse prin suplimentul de expertiză și condițiile 

impuse de avizatori, în baza cărora proiectantul MILTIADE PETRU CATALIN 

I.I. a putut să definitiveze proiectul tehnic.  



 

Ca urmare a celor de mai sus, s-a majorat valoarea inițială a lucrărilor la 

obiectivul de investiții de mai sus, motivat de următoarele aspecte:  

-pentru a conforma soluțiile din proiect cu solicitările Comisiei de cultură, 

din cadrul Direcției Județene de Cultură Neamț, care a impus păstrarea 

elementelor originale de decorare a fațadelor, s-au adaptat soluțiile de confinare 

pentru pereții exteriori, s-au prevăzut armături suplimentare în zonele de 

intersecție. Totodată s-au adaptat soluțiile arhitecturale în conformitate cu 

arhitectura zonală, astfel încât clădirea să se apropie cât mai mult posibil cu 

situația inițială (culori, tipuri de materiale); 

-pentru a conforma soluțiile din proiectul tehnic cu prevederile DSP, a 

fost necesar să se suplimenteze obiectele sanitare, raportându-se la numărul 

utilizatorilor; 

- în etapa de execuție s-a constatat că fundațiile erau realizate din beton, și 

nu din zidărie de piatră de râu, așa cum s-a presupus în etapa expertizării 

tehnice, astfel că a fost necesar să se consolideze fundația în funcție de situația 

găsită în teren. 

Astfel, este necesar să se aprobe noii indicatori tehnico-economici, 

valoarea reactualizată a  devizului general fiind de 3.597.075,73 lei incl. TVA, 

din care C+M = 2.922.510,48 lei, incl. TVA, (înregistrat la Mun. Roman sub nr. 

53230 din 14.07.2021).  

 

Conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general se 

actualizează când au loc modificări care afectează valoarea lui. 

 

Proiectul de hotarare este legal si oportun. 

 

 

Direcţia tehnică 

Director, 

Ing. Ovidiu BOJESCU 


