
 

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  28.10.2021              

 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

ale obiectivului de investiţii: “ Modernizare B-dul Nicolae Bălcescu, strada 
Teiului și Transilvaniei în municipiul Roman, județul Neamț” în vederea 

includerii la finanțare prin Programul național de investiții  
”Anghel Saligny” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 
 

          Examinand referatul de aprobare nr. 80759 din 25.10.2021 întocmit şi 
înaintat de către primarul Municipiului Roman –  dnul. Leonard Achiriloaei, 
precum şi raportul de specialitate nr. 80794 din  26.10.2021, întocmit de către 
Direcţia Tehnică; 
          Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.10.2021 dat de către 
Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.10.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. ___ din 
__.10.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și 
avizul favorabil nr. ___ din __.10.2021 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 cererea de finanțare și devizul general estimativ ale 
obiectivului de investiţii: “ Modernizare B-dul Nicolae Bălcescu, strada Teiului 
și Transilvaniei în municipiul Roman, județul Neamț”, în conformitate cu 
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 95/2021, art. 6, alin. (1), în vederea includerii 



 
obiectivului la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, 
coordonat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
conform anexelor nr.1 și 2, care fac 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 



Anexa nr. 2.1

Valoare 

(fără T.V.A. )
TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 buget local nu nu

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 buget de stat da da

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială
0.00 0.00 0.00 buget local

da da

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 buget de stat da da

TOTAL CAPITOL 1     0.00 0.00 0.00

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0.00 0.00 0.00 buget de stat da da

TOTAL CAPITOL 2     0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 12,825.00 2,436.75 15,261.75 buget local da nu

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații
10,000.00 1,900.00 11,900.00 buget local

da nu

3.3 Expertizare tehnică 9,000.00 1,710.00 10,710.00 buget local da nu

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor
0.00 0.00 0.00 buget local

da nu

3.5 Proiectare 463,000.00 87,970.00 550,970.00

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 buget local da nu

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 buget local da nu

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
92,000.00 17,480.00 109,480.00 buget local

da nu

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
25,000.00 4,750.00 29,750.00 buget de stat

da nu

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
18,000.00 3,420.00 21,420.00 buget de stat

da nu

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 328,000.00 62,320.00 390,320.00 buget de stat da nu

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 buget local da nu

3.7 Consultanţă 120,000.00 22,800.00 142,800.00 buget local da nu

3.8 Asistenţă tehnică 210,000.00 39,900.00 249,900.00 buget local da nu

TOTAL CAPITOL 3     824,825.00 156,716.75 981,541.75

4.1 Construcţii şi instalaţii 14,024,862.74 2,664,723.92 16,689,586.66

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 10,356,739.22 1,967,780.45 12,324,519.67 buget de stat da da

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 3,668,123.52 696,943.47 4,365,066.99 buget de stat nu da

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da da

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat nu da

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
0.00 0.00 0.00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat nu nu

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat nu nu

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat nu nu

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat nu nu

TOTAL CAPITOL 4      14,024,862.74 2,664,723.92 16,689,586.66

C+M

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Defalcarea pe 

surse de finanțare

Defalcarea pe 

standard de cost

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : "MODERNIZARE BD. NICOLAE BALCESCU, STRADA TEIULUI SI TRANSILVANIEI IN 

MUNICIPIUL ROMAN, JUDETUL NEAMT"

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )



5.1 Organizare de şantier 93,000.00 17,670.00 110,670.00

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
75,000.00 14,250.00 89,250.00 buget de stat

da da

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 18,000.00 3,420.00 21,420.00 buget local da nu

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 170,098.49 0.00 170,098.49

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0.00 0.00 0.00 buget local

da nu

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
70,499.31 70,499.31 buget de stat

da nu

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

14,099.86 14,099.86 buget de stat

da nu

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 70,499.31 70,499.31 buget de stat da nu

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
15,000.00 15,000.00 buget local

da nu

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 701,243.14 133,236.20 834,479.34 buget de stat da nu

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 6,000.00 1,140.00 7,140.00 buget local da nu

TOTAL CAPITOL 5      970,341.62 152,046.20 1,122,387.82

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 buget local da da

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 buget de stat da da

TOTAL CAPITOL 6      0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 15,820,029.36 2,973,486.87 18,793,516.23

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 14,099,862.74 2,678,973.92 16,778,836.66

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 18,793,516.23

buget de stat 18,209,904.48

buget local 583,611.75

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost

Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 10,356,739.22 3,668,123.52

Valoare investitie 11,682,390.17 4,137,639.20

Cost unitar aferent investiției 3,029,665.50 1,073,039.21

Cost unitar aferent investiției (EURO) 612,424.80 216,907.06

Data 21.10.2021

Curs Euro 4.9470

Valoare de referință standard de cost (locuitor, 3.856

Beneficiar: Proiectant:
Municipiul Roman, Judetul Neamt SC Evis Cons Design SRL

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5

Alte cheltuieli



 

                        

   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. 80759 din 25.10.2021 
 

 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Modernizare B-
dul Nicolae Bălcescu, strada Teiului și Transilvaniei în municipiul Roman, 
județul Neamț” în vederea includerii la finanțare prin Programul național 

de investiții ”Anghel Saligny” 
 
 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 95/2021, pentru 
aprobarea Programului național de investiții ” Anghel Saligny”, coordonat de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin care se 
pot realiza obiective de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programe 
din fonduri externe sau prin alte programe naționale sau comunitare,  se propune 
modernizarea ansamblului format din străzile : B-dul Nicolae Bălcescu ( tronson 
cuprins între sensul giratoriu de la accesul la depozitul ”Profi” și podul CFR ), 
strada Teiului și strada Transilvaniei, reunite sub denumirea  de ” Modernizare 

B-dul Nicolae Bălcescu, strada Teiului și Transilvaniei în municipiul 

Roman, județul Neamț ”. 
În conformitate cu art. 4 alin. b) și c) din O.U.G. nr. 95/2021, în cadrul 

programului se pot realiza obiecte de investiții care constau în realizarea de 
sisteme de canalizare pluvială și modernizarea de drumuri publice din interiorul 
localităților.  
 Această investiție se justifică prin necesitatea îmbunătățirii condițiilor de 
trafic din zona industrială ” Danubiana”, prin descongestionarea traficului greu 
de pe B-dul Nicolae Bălcescu, precum si prin îmbunătățirea sistemului de 
colectare și evacuare a apelor provenite din precipitații.  
          Indicatorii tehnici ai investiției : 

- Lungime B-dul Nicolae Bălcescu : 880 m 
- Lungime strada Teiului : 1756 m 



 
- Lungime strada Transilvaniei : 1220 m 
- Carosabil proiectat : 2 benzi x 3,50m ( Suprafață carosabilă: 27.312 mp) 
- Lățime trotuar proiectat : 1m între borduri ( Suprafață: 3216 mp) 
- Lungime șanțuri de beton : 1280m 
- Canalizare pluvială proiectată : 2636 m 
- Separator de hidrocarburi 330l/s : 1 buc. 
- Gură de descărcare în emisar : 1 buc. 

 Valoarea totală estimată a obiectivului de investiție este de 
18.793.516,23 lei inclusiv TVA, din care C+M 16.778.836,66 lei inclusiv TVA 
conform devizului general, din care suma de 18.209.904,48 lei (cu T.V.A.) 
provine de la bugetul de stat și suma de 583.611,75 lei( cu T.V.A.)  provine de 
la bugetul local.     

 În conformitate cu Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, art.. 6, alin.1, în 
vederea includerii la finanțare prin program, este necesară aprobarea în Consiliul 
Local al Municipiului Roman și transmiterea către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației a următoarelor documente :  

- Cererea de finanțare (Anexa 1 la Normele Metodologice) 
- Devizul general estimativ ( Anexa 2.1 la Normele Metodologice ) 
- Hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea Cererii de finanțare și a 

Devizului General estimativ 
 

Prezentul referat de aprobare va fi transmis către Direcția Tehnică și de 
Investiții în vederea întocmirii 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. 80794 din 26.10.2021 
 

                         
 
 
                                          
   

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ ale obiectivului de investiţii : “ Modernizare B-
dul Nicolae Bălcescu, strada Teiului și Transilvaniei în municipiul Roman, 
județul Neamț” în vederea includerii la finanțare prin Programul național 

de investiții ”Anghel Saligny” 
 

Văzând referatul de aprobare a domului Leonard Achiriloaei – primarul 
municipiului Roman, înregistrat sub nr. 80759 din 25.10.2021 prin care se 
propune aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de 
investiții: “ Modernizare B-dul Nicolae Bălcescu, strada Teiului și 
Transilvaniei în municipiul Roman, județul Neamț ”, facem următoarele 
precizări: 
 În prezent circulația traficului greu se desfășoară pe ruta Artera Roman 
Vest, B-dul Nicolae Bălcescu , DN2 ( E85). Zona traversată, în special pe B-dul 
Nicolae Bălcescu, este o zonă de case vechi ale căror proprietari au reclamat 
deseori consecințele desfășurării traficului greu asupra imobilelor aflate în 
imediata apropiere a carosabilului.  
 Drept urmare se impune îmbunătățirea condițiilor de trafic din zonă prin 
modernizarea unor străzi, ca alternativă la traseul actual, având ca scop principal 
descongestionarea traficului de pe B-dul Nicolae Bălcescu; totodată se va 
rezolva problema evacuării apelor provenite din precipitații prin realizarea 
canalizării pe strada Teiului și B-dul Nicolae Bălcescu. 
 Varianta propusă traversează zona industrială ”Danubiana” și se 
compune din următoarele străzi : B-dul Nicolae Bălcescu, de la sensul giratoriu 
de acces la depozitul ”Profi ” până la podul C.F.R., strada Teiului și strada 
Transilvaniei.  
 Caracteristicile tehnice ale drumului vor fi :  

- Lungimea traseului: 3,856 km (Suprafață carosabilă : 27.312,00 mp) 



 
- Lățime parte carosabilă : 2 benzi x 3,50m 
- Lățime trotuar pietonal proiectat : 1m între borduri ( Suprafață trotuare : 

3.216,00 mp; lungime trotuare : 2636 m + 580 m) 
- Lungime șanțuri de beton : 1280 m 
- Canalizare pluvială proiectată : 2636 m 
- Guri de scurgere cu sifon și depozit de aluviuni 
- Separator hidrocarburi 330l/s : 1 buc 
- Gură de evacuare în emisar : 1 buc. 

  
 Valoarea totală estimată a obiectivului de investiție este de 
18.793.516,23 lei inclusiv TVA, din care C+M 16.778.836,66 lei inclusiv TVA 
conform devizului general, din care suma de 18.209.904,48 lei (cu T.V.A.) 
provine de la bugetul de stat și suma de 583.611,75 lei( cu T.V.A.)  provine de 
la bugetul local.     
 

În conformitate cu Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, art.. 6, alin.1, în 
vederea includerii la finanțare prin program, este necesară aprobarea în Consiliul 
Local al Municipiului Roman și transmiterea către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației a următoarelor documente :  

- Cererea de finanțare (Anexa 1 la Normele Metodologice) 
- Devizul general estimativ ( Anexa 2.1 la Normele Metodologice ) 
- Hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea Cererii de finanțare și a 

Devizului General estimativ 
 
Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal şi oportun şi 

recomandăm aprobarea lui. 
 
 
 

Direcţia Tehnică şi de Investiţii 
                                              Ing. Ovidiu BOJESCU 

 
 
 


