
 

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 02.11.2021              

 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

ale obiectivului de investiţii: “ Modernizare Artera Roman Est, DJ207A-
Strada Plopilor – DN2,  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. 83461 din 01.11.2021 întocmit de 
către primarul Municipiului Roman –  dnul Leonard Achiriloaei, precum şi 
raportul de specialitate nr. 83529 din 01.11.2021 întocmit de către Direcţia 
Tehnică; 
          Văzând avizul pentru legalitate nr. ______ din 01.11.2021 din data de 
către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
02.11.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ 
din 02.11.2021 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 Artera Roman Est, DJ207A-Strada 
Plopilor – DN2, municipiul Roman, județul Neamț” în vederea includerii la 
finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” 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 CORBU                                             Gheorghe CARNARIU 



 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. ___ din 02.11.2021 
 

Anexa nr. 1 
la normele metodologice 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: Municipiul Roman 

JUDEȚUL: Neamț 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

83627/01.11.2021 
 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Municipiul Roman 

Denumirea obiectivului de investiții: 
Modernizare Artera Roman Est, DJ207A-Strada 

Plopilor-DN2, Municipiul Roman, județul Neamț 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție 

Categoria de investiție: 
c. drumuri publice : modernizare centura ocolitoare 
a mun. Roman 

 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou 

Amplasament:  
Zona de Est a Municipiului Roman, centura 
ocolitoare ce leagă DN15D de DN2(E85),  județul 

Neamț 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

30 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 

…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 60.303.770,14 lei cu T.V.A. 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 58.961.978,43 lei cu T.V.A. 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  1.341.791,71 lei cu T.V.A. 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

41.627.920,74 lei fără T.V.A. 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 11.250.789,39 lei fără T.V.A./ km  

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 



 

 

c) Pentru drumurile publice:  
- Tip drum: Centura ocolitoare cu 2 benzi de circulatie 

- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV 
- Lungime drum: 3700 metri; 

- Lucrări de consolidare: nu; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: nu; 

- Trotuare: nu; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: nu ; 

- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri:nu; 
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu; 

- Alte lucrări de arta: nu. 
 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: Piața Roman Vodă Număr: 1 Cod poștal: 611022 

Localitatea: Roman Județul: Neamț 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: Achiriloaei Leonard 

Funcție: Primar 

Număr de telefon fix: 0233.741.119 

Număr de telefon mobil: 0745.308.020 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): primar@primariaroman.ro 



 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: Cazoni Mioara 

Funcție: Șef serviciu investiții și lucrări publice 

Număr de telefon: 0720.042.323 

Adresă poștă electronică: mioara.cazoni@primariaroman.ro 

 

 
Subsemnatul Achiriloaei Leonard, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al 
U.A.T. Roman, județul Neamț, 
 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele 
derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe 

naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii 
financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar 

putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 
 
 
 

Primar, 
Leonard ACHIRILOAEI 

 
 



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 40,000.00 7,600.00 47,600.00 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 20,000.00 3,800.00 23,800.00 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 1,462,902.03 277,951.39 1,740,853.42
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

130,000.00 24,700.00 154,700.00 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

20,000.00 3,800.00 23,800.00 buget de stat da nu
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 1,287,902.03 244,701.39 1,532,603.42 buget de stat da nu
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 50,000.00 9,500.00 59,500.00 buget local da nu
3.7 Consultanţă 120,000.00 22,800.00 142,800.00 buget local da nu
3.8 Asistenţă tehnică 708,951.02 134,700.69 843,651.71 buget local da nu

TOTAL CAPITOL 3     2,411,853.05 458,252.08 2,870,105.13

4.1 Construcţii şi instalaţii 47,263,401.00 8,980,046.19 56,243,447.19
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 38,804,268.00 7,372,810.92 46,177,078.92 buget de stat da da
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 8,459,133.00 1,607,235.27 10,066,368.27 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      47,263,401.00 8,980,046.19 56,243,447.19

DEVIZ  GENERAL 
al obiectivului de investiţie : "MODERNIZARE ARTERA ROMAN EST, DJ 207A - STRADA PLOPILOR - DN 2, 

MUNICIPIUL ROMAN, JUDETUL NEAMT"

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

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

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. ___ din 02.11.2021



5.1 Organizare de şantier 150,000.00 28,500.00 178,500.00

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 
șantier

120,000.00 22,800.00 142,800.00 buget de stat
da da

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 30,000.00 5,700.00 35,700.00 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      1,027,341.62 162,876.20 1,190,217.82

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 50,702,595.67 9,601,174.47 60,303,770.14

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 47,383,401.00 9,002,846.19 56,386,247.19

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 60,303,770.14

buget de stat 58,961,978.43

buget local 1,341,791.71

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost
Fara standard de 

cost
Valoare CAP. 4 38,804,268.00 8,459,133.00

Valoare investitie 41,627,920.74 9,074,674.93
Cost unitar aferent investiției 11,250,789.39 2,452,614.85

Cost unitar aferent investiției (EURO) 2,274,265.09 495,778.22

Data 21.10.2021
Curs Euro 4.9470

Valoare de referință standard de cost (locuitor, 3.700

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. 83461 din 01.11.2021 
 

 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Modernizare 

Artera Roman Est 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 centurii ocolitoare din zona estică a municipiului, sub denumirea  
de : ” Modernizare Artera Roman Est, DJ207A - Strada Plopilor - DN2, 

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

programului se pot realiza obiecte de investiții care constau în lucrări de 
modernizare  de centuri ocolitoare ale localităților. 
 Această investiție se justifică având în vedere starea actuală a drumului și 
crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea traficului greu care se 
desfășoară pe această centură ocolitoare.  

 

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. 83529 din 01.11.2021 
 

                         
                                          
 
 
   

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Modernizare 

Artera Roman Est în municipiul Roman, județul Neamț” în vederea 
includerii la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” 
 

Văzând referatul de aprobare a domului Primar Leonard Achiriloaei, 
înregistrat sub nr.83461 din 01.11.2021 prin care se propune aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții: “ Modernizare 
Artera Roman Est, DJ207A - Strada Plopilor - DN2, municipiul Roman, 
județul Neamț ”, facem următoarele precizări: 
 Circulația traficului greu în zona de Est a municipiului se desfășoară pe 
centura ocolitoare existentă, care face legătura între DN15D ( strada Bogdan 
Dragoș ) și DN2 ( E85 ), respectiv între DJ207A și DN2(E85).  
 Având în vedere starea actuală a drumului, se impune îmbunătățirea 
condițiilor de trafic din zonă prin modernizarea acestuia. 
 
 Caracteristicile tehnice ale drumului vor fi :  

- Lungimea traseului: 3,700 km  
- Lățime parte carosabilă : 7,00 m 
- Lățime acostamente : 1,00 m 

 
Valoarea totală estimată a obiectivului de investiție este de 60.303.770,14  

lei inclusiv TVA, din care C+M 56.386.247,19 lei inclusiv TVA conform 
devizului general, din care suma de 58.961.978,43 lei (cu T.V.A.) provine de la 
bugetul de stat și suma de 1.341.791,71 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. 
 
 

Director Tehnică şi de Investiţii  
                                               Ing. Ovidiu BOJESCU 

 
 
 


