
 

  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 25.11.2021 

 

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi 
finantate din imprumutul rambursabil intern contractat de UAT 

Municipiul Roman in baza garantiilor proprii 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 89945 din 18.11.2021 iniţiat de către 
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate nr. 90203 din 19.11.2021 întocmit de către Direcţia Economică; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din __.11.2021 al Comisiei pentru buget 
finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.11.2021 al Comisiei juridice, precum şi 
avizul de legalitate nr. ___ din __.11.2021 al Secretarului general al 
Municipiului Roman; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art. 
140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi 
finantate din imprumutul rambursabil intern contractat de UAT Municipiul 
Roman in baza garantiilor proprii, aprobată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 
326 din 23.12.2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Începand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotărârile 
Consiliului Local nr. 140/16.07.2020 se abroga. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 
Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor 
interesate.         
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                        Secretarul general al municipiului Roman, 
          Ionuț CORBU                               Gheorghe CARNARIU 



 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. ___ din 25.11.2021  
 

LISTA ACTUALIZATA A PROIECTELOR DE LUCRĂRI 
PROPUSE A FI FINANTATE DIN IMPRUMUTUL RAMBURSABIL INTERN 

CONTRACTAT DE UAT MUNICIPIUL ROMAN IN BAZA GARANTIILOR PROPRII 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Activitati 
Valoare estimata 

(lei) 

1 
Rest executat Modernizare 
pietonal Stefan cel Mare 

- reparatii parapet si scari circulare; 
- hidroizolatii si placaj granit fiamat parter I. 

5.041.674,22 

2 
Reabilitare Gradinita nr. 2 
cu program prelungit 

- consolidare   din str. D. Gherea, nr. 44; 
- lucrari de arhitectura. 

530.000,00 

3 
Reabilitare Gradinita nr. 2 
cu program normal 

- consolidare; 
- refacere instalatii; 
- lucrari de arhitectura. 

1.840.000,00 

4 
Reabilitare corp B, Scoala 
Vasile Alecsandri 

- consolidare; 
- lucrari de arhitectura si instalatii. 

2.650.000,00 

5 
Reabilitare peisagistica 
zona b-dul Republicii 

- reabilitarea zonelor verzi delimitate de str. 
Smirodava, str. C.A.Rosetti, str. Mihai 
Eminescu, b-dul Republicii in suprafata de 
7,8 ha; 
- defrisarea si indepartarea vegetatiei 
imbatranite/parasite; 
- gazonari si plantari arbori ornamentali; 
- mobilier stradal. 

4.420.682,09 

6 
Modernizare strazi cartier 
Nicolae Balcescu 

-modernizarea strazilor: Caramidariei; 
Ciocarliei; Prundului; Visinilor; Zebrei; 
Fundatura Zebrei; Zimbrului; Fundatura 
Canepii; Salciei; Sarata; Zambilelor; 
Cocorilor 

13.700.000,00 

7 
Modernizare strazi cartier 
Petru Rares 

-modernizarea strazilor: Avram Iancu; 
Fundatura Crisan; Nicolae Balcescu; Izvor; 
Ion Luca Caragiale 

2.755.559,00 

8 

Cresterea eficientei 
energetice a cladirii 
publice din municipiul 
Roman, str. Smirodava, 28 

- consolidare, recompartimentari si 
reabilitare cladire 
- lucrari de arhitectura si instalatii 
- dotari 

900.000,00 

9 Reabilitari trotuare -reabilitare trotuare diverse strazi  8.614.662,70 

10 
Extindere retea gaze 
naturale 

8,65 km conducta de distributie gaze 
naturale in cartier Nicolae Balcescu si in alte 
zone nealimentate cu gaze naturale 

974.314,50 

11 
Dezvoltare parcari de 
resedinta 

-modernizarea a 300 locuri de parcare de 
resedinta in diverse cartiere ale 
municipiului 

1.806.226,27 

12 

Rest de executat 
Modernizare ansamblu 
strazi: Marului, Tinosului, 
Pescarilor, Ocnitei 

- finalizare lucrari contractate de 
modernizare  a ansamblului de strazi: 
Marului, Tinosului, Pescarilor, Ocnitei 
situate in cartierul Nicolae Balcescu 

3.252.881,22 

13 
Rest de executat parcari 
de resedinta  

-finalizare lucrari contractate de 
modernizare  parcari de resedinta  

1.814.000,00 

Total ( lei) 48.300.000,00 
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 MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 
Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 89945 din 18.11.2021       
 
 

 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari 

propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat de 
UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii  

 
Supun analizei si aprobarii Consiliului local proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul 
rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza 
garantiilor proprii motivat de: 

Întrucât valorile inițiale ale obiectivelor de investiții finanțate din 

împrumutul intern rambursabil erau aferente devizelor generale aprobate de 
Consiliul local Roman s-a convenit cu finanțatorul ca aceste valori să fie ajustate 

la nivelul valorilor contractate pe fiecare obiectiv în parte. 
Pe de altă parte, având în vedere că, în marea lor majoritate, obiectivele 

finanțate din împrumut au fost finalizate sau vor fi finalizate în perioada imediat 
următoare, pentru a optimiza facilitatea de credit accesată de Municipiul Roman, 
în sensul tragerii în totalitate a sumelor puse la dispoziție, se impune 

actualizarea listei cu proiectele de lucrări propuse a fi finațate din împrumutul 

rambursabil intern contractat de UAT Municipiul Roman în baza garanțiilor 

proprii, după cum urmează: 
La finalizarea lucrărilor au fost înregistrate economii la următoarele 

obiective: 
- Rest de executat Modernizare pietonal Ștefan cel Mare: 378.325,78 lei 
- Modernizare străzi cartier Petru Rareș: 390.441 lei 
- Reabilitări trotuare: 85.337,30 lei 
- Extindere rețea gaze naturale: 195.685,50 lei 
- Rest de executat Modernizare ansamblu străzi: Mărului, Tinosului, 

Pescarilor, Ocniței: 97.118,78 lei. 
Economiile realizate sunt în sumă totală de 1.146.908,36 lei. 
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Trebuie menționat faptul că la obiectivul “Rest de executat Modernizare 
pietonal Ștefan cel Mare”, întrucât recepția lucrării a fost suspendată până la 

remediarea deficiențelor constatate, suma disponibilă din finanțarea de la CEC 

Bank de 378.325,78 lei nu mai poate fi decontată până la stârșitul anului, drept 
pentru care propunem ca această sumă să fie alocată din bugetul creditelor 

interne obiectivului “Reabilitare peisagistică zona Bulevardul Republicii”, 

totodată obligația de plată către executantul lucrării din pie-tonal urmând a fi 
preluată în lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, ca obiectiv 

în continuare pentru perioada 2021-2022. 
La obiectivul “Reabilitare peisagistică zona Bulevardul Republicii” 

lucrarea a fost contractată la valoarea de 5.899.013,60 lei, devizul final estimat 
în urma execuției fiind de 5.593.176 lei. 

Întrucât din valoarea acestui obiectiv a fost aprobată o finanțare din 

împrumut de 3.280.000 lei, propunem ca din economia realizată la celelate 

obiective în sumă de 1.146.908,36 lei, să fie redistribuită către acest obiectiv 

suma de 1.140.682,09 lei, urmând ca în sarcina bugetului local să rămână suma 

de 908.742,67 lei, față de 2.619.013,60 lei cât fusese aprobat prin HCL 

nr.140/16.07.2020. 
Deasemenea, la obiectivul “Dezvoltare parcări de reședință”, la încheierea 

lucrărilor se estimează o valoare totală de 431.000 lei, suma disponibilă din 

finanțarea rambursabilă de la CEC Bank fiind de 425.143,73 lei, diferența de 

6.226,27 lei dintre acestea este propusă a fi finanțată prin redistribuirea acesteia 
din economia totală de 1.146.908,36 lei către acest obiectiv. 

 

Prezentul referat de aprobare însotit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Directia Economică. în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

 
 

                     

 MUNICIPIUL ROMAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari 
propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat de UAT 

Municipiul Roman in baza garantiilor proprii 
 

 Întrucât valorile inițiale ale obiectivelor de investiții finanțate din 
împrumutul intern rambursabil erau aferente devizelor generale aprobate de 
Consiliul local Roman s-a convenit cu finanțatorul ca aceste valori să fie ajustate la 
nivelul valorilor contractate pe fiecare obiectiv în parte. 

Pe de altă parte, având în vedere că, în marea lor majoritate, obiectivele 
finanțate din împrumut au fost finalizate sau vor fi finalizate în perioada imediat 
următoare, pentru a optimiza facilitatea de credit accesată de Municipiul Roman, în 
sensul tragerii în totalitate a sumelor puse la dispoziție, se impune actualizarea 
listei cu proiectele de lucrări propuse a fi finațate din împrumutul rambursabil 
intern contractat de UAT Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii, după cum 
urmează: 

La finalizarea lucrărilor au fost înregistrate economii la următoarele 
obiective: 

- Rest de executat Modernizare pietonal Ștefan cel Mare: 378.325,78 lei 
- Modernizare străzi cartier Petru Rareș: 390.441 lei 
- Reabilitări trotuare: 85.337,30 lei 
- Extindere rețea gaze naturale: 195.685,50 lei 
- Rest de executat Modernizare ansamblu străzi: Mărului, Tinosului, 

Pescarilor, Ocniței: 97.118,78 lei. 
Economiile realizate sunt în sumă totală de 1.146.908,36 lei. 
Trebuie menționat faptul că la obiectivul “Rest de executat Modernizare 

pietonal Ștefan cel Mare”, întrucât recepția lucrării a fost suspendată până la 
remediarea deficiențelor constatate, suma disponibilă din finanțarea de la CEC 
Bank de 378.325,78 lei nu mai poate fi decontată până la stârșitul anului, drept 
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pentru care propunem ca această sumă să fie alocată din bugetul creditelor interne 
obiectivului “Reabilitare peisagistică zona Bulevardul Republicii”, totodată 
obligația de plată către executantul lucrării din pietonal urmând a fi preluată în lista 
obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, ca obiectiv în continuare 
pentru perioada 2021-2022. 

La obiectivul “Reabilitare peisagistică zona Bulevardul Republicii” lucrarea 
a fost contractată la valoarea de 5.899.013,60 lei, devizul final estimat în urma 
execuției fiind de 5.593.176 lei. 

Întrucât din valoarea acestui obiectiv a fost aprobată o finanțare din 
împrumut de 3.280.000 lei, propunem ca din economia realizată la celelate 
obiective în sumă de 1.146.908,36 lei, să fie redistribuită către acest obiectiv suma 
de 1.140.682,09 lei, urmând ca în sarcina bugetului local să rămână suma de 
908.742,67 lei, față de 2.619.013,60 lei cât fusese aprobat prin HCL 
nr.140/16.07.2020. 

Deasemenea, la obiectivul “Dezvoltare parcări de reședință”, la încheierea 
lucrărilor se estimează o valoare totală de 431.000 lei, suma disponibilă din 
finanțarea rambursabilă de la CEC Bank fiind de 425.143,73 lei, diferența de 
6.226,27 lei dintre acestea este propusă a fi finanțată prin redistribuirea acesteia din 
economia totală de 1.146.908,36 lei către acest obiectiv. 

 

Sub aspectul oportunității: 
Municipiul Roman are ca obiectiv asigurarea dezvoltării locale astfel că se 

impune necesitatea realizării unor obiective de investiții care să asigure dezvoltarea 
durabilă a municipiului. 

 

Sub aspectul legalității: 
Având în vedere programele de finanțare precum și studiile de fezabilitate 

avute pentru o serie de investiții, ținând cont de prevederile legii 273/2006 privind 
finanțele publice locale precum și ale art.129 alin 4, lit b) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ propunem spre aprobare lista reactualizată cu 
obiectivele finanțate din împrumut. 

Deasemenea, se constată că acestea întrunesc condițiile de fond, formă, 
necesitate, oportunitate, precum și cele de legalitate cerute de Legea nr.24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 

 
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

asupra aprobării reactualizarii listei obiectivelor de investiții propuse a fi finanțate 
din împrumut. 

 

Direcția Economică 
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 


