
 

 

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 modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 
238 din 28.10.2021  

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 83494/01.11.2021 înaintat de către 
dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate  nr. 83536 din 01.11.2021, întocmit de către Direcția Tehnică și de 
Investiții; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din 01.11.2021 dat de către 
Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
02.11.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, 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; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

        Art. 1. Se modifică anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 238 din 
28.10.2021, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

        Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 238 din 
28.10.2021rămân neschimbate. 
 

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Roman va aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                 Secretarul general al Municipiului Roman, 
       IONUȚ CORBU                                              Gheorghe CARNARIU 



 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. ___ din 02.11.2021 
 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 28.10.2021) 

 
 

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: 

80844/26.10.2021 
 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): MUNICIPIUL ROMAN 

Denumirea obiectivului de investiții: 
MODERNIZARE B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, 
STRADA TEIULUI ȘI  TRANSILVANIEI ÎN 
MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție 
Categoria de investiție: c. drumurile publice (modernizare); 
Tip investiție: Obiectiv de investiții nou; 

Amplasament:  

B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, 
STRADA TEIULUI ȘI 
TRANSILVANIEI DIN MUNICIPIUL ROMAN, 
JUDEȚUL NEAMȚ 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

30 luni 

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

(Număr/dată) 
239 / 28.10.2021 

Valoarea totală a obiectivului de investiții:  18.793.516,23 lei cu  T.V.A. 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:  18.209.904,48 lei cu T.V.A. 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:   583.611,75 lei cu T.V.A. 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

11.682.390,17 lei fără T.V.A. 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 3.029.665,50 lei fără T.V.A./ km  

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 



 

 
c) Pentru drumurile publice:  
- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților; 
- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV 
- Lungime drum:3856 metri; 
- Lucrări de consolidare: NU; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: NU; 
- Trotuare: DA; 
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: - ; 
- 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: LEONARD ACHIRILOAEI 
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: MIOARA CAZONI 
Funcție: ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 
Număr de telefon: 0720.042.323 
Adresă poștă electronică: mioara.cazoni@primariaroman.ro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Subsemnatul LEONARD ACHIRILOAEI, având funcția de PRIMAR , în calitate de 
reprezentant legal al U.A.T. MUNICIPIUL 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, 
 

Nume Prenume, 
ACHIRILOAEI   LEONARD 

 
Semnătura ____________ 



 

                           

  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: CABINET PRIMAR 
Nr. 83494 din 01.11.2021   
 
  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii 
Consiliului Local nr. 238 din 28.10.2021  

 
Prin H.C.L. nr. 238/28.10.2021 s-a aprobat 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 vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 
Saligny”. 

În Anexa nr. 1, Cererea de finanțare a obiectivului, aferentă Hotărârii de 
Consiliu Local, la capitolul 2 : Date de identificare ale obiectivului de investiție , 
s-a trecut din eroare la Tipul proiectului, proiect integrat și la Categoria de 
investiție s-au trecut categoriile b) și c), la capitolul 3: Rezumatul obiectivului 
de investiții, s-a strecurat din eroare descrierea sistemului de canalizare, sistem 
inclus în alcătuirea drumului public care se va executa. 

De asemenea la capitolul 3 lit. (c) la clasa tehnică a drumului public a fost 
trecută din eroare clasa tehnică III. 

În aceste condiții este necesară îndreptarea erorii materiale (la tipul 
proiectului : proiect cu o singură categorie de investiți, la categoria de investiție : 
”c” – drumuri publice (modernizare), liminarea descrierii de la cap.3, lit. (b) din 
anexa nr. 1, corectarea la capitolul 3, alin.(c), clasa tehnică IV) prin modificarea 
anexei nr. 1 la  H.C.L. nr. 238/2021, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

Prezentul referat însoțit de proiectul de hotărâre va fi înaintat Direcției 
Tehnice și de Investiții în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman,  
Leonard ACHIRILOAEI 



 

                             

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr.   www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII 
Nr. 83536 din 01.11.2021    
 
 

                             RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 238 din 28.10.2021  

 
 Analizând referatul de aprobare înaintat de dnul Leonard Achiriloaei, Primarul 
municipiului Roman, am constatat că acesta îndeplinește condițiile de legalitate și 
oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
Prin H.C.L. nr. 238/28.10.2021 s-a aprobat 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 vederea includerii la 
finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”. 

În anexa nr. 1, Cererea de finanțare a obiectivului, aferentă Hotărârii de Consiliu 
Local, la capitolul 2 : Date de identificare ale obiectivului de investiție , s-a trecut din 
eroare la Tipul proiectului, proiect integrat și la Categoria de investiție s-au trecut 
categoriile b) și c); la capitolul 3 : Rezumatul obiectivului de investiții, s-a strecurat din 
eroare descrierea sistemului de canalizare, sistem inclus în alcătuirea drumului public 
care se va executa. 

De asemenea la capitolul 3 lit. (c) la clasa tehnică a drumului public a fost trecută 
din eroare clasa tehnică III. 

În aceste condiții este necesară îndreptarea erorii materiale (la tipul proiectului : 
proiect cu o singură categorie de investiți, la categoria de investiție : ”c” – drumuri 
publice (modernizare), eliminarea descrierii de la cap. 3, lit. (b) din anexa nr. 1, 
corectarea la capitolul 3, alin. (c), clasa tehnică IV) prin modificarea anexei nr. 1 din 
H.C.L. nr. 238/2021, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

 Din punct de vedere al legalității: 
Apreciem că se impune îndreptarea acestei erori materiale printr-un act 

administrativ de aceeași natură cu cel rectificat și emis de aceeași autoritate deliberativă, 
respectiv prin hotărâre a Consiliului Local Roman, drept pentru care recomand 
aprobarea acestuia. 
 

Direcţia Tehnică  
                                                   Ing. Ovidiu BOJESCU 
 


