
 

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 30.09.2021               

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii: “ Rețea de canalizare ape uzate menajere 

cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, 

Municipiul Roman, județul Neamț” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

          Examinand referatul de aprobare nr. 72638 din 23.09.2021 întocmit şi 

înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi 

raportul de specialitate nr. 72655 din  23.09.2021, întocmit de către Direcţia 

Tehnică; 

          Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.09.2021 dat de către 

Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 

__.09.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul 

favorabil nr. ___ din __.09.2021 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul 

favorabil nr. ___ din __.09.2021 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, actualizată, precum și 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”, 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 Devizul general intocmit de SC T.C.H. PROIECT SRL 

Piatra Neamț pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare ape uzate 

menajere cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, 

Municipiul Roman, județul Neamț”, conform anexei, care face 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, 

  Ionuț-Liviu CIOCOIU                                 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. 72638 din 23.09.2021 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii: “Rețea de canalizare ape uzate 

menajere cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, 

Municipiul Roman, județul Neamț” 

 

În vederea îmbunătățirii condițiilor de viață se dorește executarea unei 

rețele de canalizare ape uzate menajere cu stație de pompare și conductă de 

refulare pe str.Teiului, mun.Roman.  

 În prezent pentru imobilele amplasate pe strada Teiului, 3 blocuri de 

locuințe cu un total de 28 apartamente, nu există canalizare menajeră conectată 

la rețeaua publică de canalizare a municipiului Roman. Apele uzate se 

colectează într-o fosă septică  ce nu mai este conformă cu legislația actuală. 

 Ca urmare, se impune realizarea investiției proiectate astfel încât apele 

uzate menajere din acest cartier să fie descărcate în rețeaua de canalizare a 

municipiului și mai departe transportate la stația de epurare. 

 Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 861.686,8 lei inclusiv 

TVA, din care C+M 718.967,5 lei conform devizului general -  anexă la 

prezenta hotărâre. 

În conformitate cu prevederile legale, este necesară aprobarea de către 

Consiliul Local al Municipiului Roman, a indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii: “ Rețea de canalizare ape uzate menajere cu stație 

de pompare și conductă de refulare strada Teiului, Municipiul Roman, 

județul Neamț”. 
 

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 devizului general 

reactualizat pentru obiectivul de investiții: “ Rețea de canalizare ape uzate 

menajere cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, 

Municipiul Roman, județul Neamț” 

            

Văzând referatul de aprobare a domului Primar Leonard Achiriloaei, 

înregistrat sub nr.72638 din 22.09.2021 prin care se propune aprobarea 

Devizului general pentru obiectivul de investiții “ Rețea de canalizare ape 

uzate menajere cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, 

Municipiul Roman, județul Neamț”, facem următoarele precizări: 

 În prezent pentru imobilele amplasate pe strada Teiului, 3 blocuri de 

locuințe cu un total de 28 apartamente, nu există canalizare menajeră conectată 

la rețeaua publică de canalizare a municipiului Roman. Alimentarea cu apă 

potabilă se face printr-un branșament D=2”, de la rețeaua publică de alimentare 

cu apă a municipiului Roman, iar apele uzate sunt colectate printr-o rețea de 

canalizare din incintă, realizată din tuburi DN 200 și se colectează într-o fosă 

septică de unde periodic se vidanjează. 

 Fosa seprtică nu este conformă cu legislația actuală si nu asigură 

protecția apelor de suprafață și subterane. 

 Ca urmare se impune realizarea investiției proiectate astfel încât apele 

uzate menajere din acest cartier să fie descărcate în rețeaua de canalizare a 

municipiului și mai departe transportate la stația de epurare Roman. 

 Se propune execuția unei rețele de canalizare menajeră cu funcționare 

gravitațională ce va prelua apele uzate menajere de la căminul de capăt al rețelei 

de canalizare din incinta celor trei blocuri. 

 Lucrările propuse sunt: 

1) Rețea de canalizare menajeră gravitațională 



 

 Rețeaua va avea o lungime totală de 125m, din care 120m teavă PVC 

205x6,2 și 20 m teavă PVC 315x7,7. Pe lungimea rețelei se vor amplasa cămine 

de vizitare prevăzute cu capace carosabile. Teva de PVC 250 se va proteja pe o 

lungime de 24 m cu un tub de protecție din țeavă OL DN 400. 

2) Stația de pompare ape uzate menajere SPAU 

 Apele uzate menajere colectate de la blocurile menționate mai sus, vor fi 

preluate de Stația de pompare ape uzate menajere SPAU, prevăzută prin 

prezentul proiect.  

3) Conducta de refulare ape uzate menajere 

 De la stația de pompare SPAU, apele uzate menajere sunt pompate 

printr-o conductă de refulare din țeavă PEHD 110x6,3, Pn 6, cu o lungime totală 

de 1.090 ml. Pe traseul conductei s-a prevăzut un cămin de vane și un cămin 

pentru golire. 

 

Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal şi oportun şi 

recomandăm aprobarea lui. 

 

 

Director executiv, 

Ing. Ovidiu BOJESCU 

 

 

 


