
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

 

Nr.  50139  din  20.07.2022 
 

privind aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii 
distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în 

Compartimentul 1 de incendiu,  respectiv Sala de Sport și Centrala termică din  
cadrul proiectului :  „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă "Sergiu 

Celibidache" din Municipiul Roman” 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Analizând  referatul de aprobare nr. 50140 din 20.07.2022 înaintat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate nr. 50213 din  21.07.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor; 

Văzând avizul de legalitate nr. __ din __.07.2022 al Secretarului general al 
municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.07.2022 al  Comisiei pentru buget - 
finanţe, precum şi avizul favorabil nr. __ din  __.07.2022 al Comisiei juridice. 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată, 

Având în vedere Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ 
P118/99, aprobat prin Ordinul 27/N din 7.04.1999 al MLPAT; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d) și alin. (10) lit.a), ale 
art. 139, alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă măsurile de protecție compensatorii în vederea reducerii 

distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în 

Compartimentul 1 de incendiu,  respectiv Sala de Sport și Centrala termică din  cadrul 

proiectului:  „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale 

pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă "Sergiu Celibidache" din 

Municipiul Roman”. 
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Art. 2. Măsurile de protecție compensatorii prevăzute în proiectul tehnic (PTh) și 

în Scenariul de Securitate la Incendiu (SSI) sunt următoarele: 
• Perete Centrală termică dinspre Sala de sport din structură metalică 

termoprotejată cu vopseluri termospumante (RF 180 minute), cu închidere din 
panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de 

combustibilitate C0(CA1), clasa de reacție la foc A2-s1d0, rezistența la foc 180 

minute. 
•   Acoperiș autoportant (cu rol de planșeu) pe adâncimea de 5m de la peretele 

dinspre Sala de sport structură metalică termoprotejată cu vopseluri 
termospumante (RF 60 minute), cu învelitoare din panouri tip sandwich cu fețe 

metalice și miez de vată bazaltică, clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de 
reacție la foc A2-s1d0, rezistența la foc 60 minute.   

 
 

Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

instituției şi prin publicare pe site-ul propriu www.primariaroman.ro.  
 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al 

municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

INIȚIATOR 
Primarul municipiului Roman, 

                Leonard ACHIRILOAEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi. 

 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 

 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 

 Nr. total al aleșilor locali absenți      ___  Abțineri                       _ 

          Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot    ________    
 

http://www.primariaroman.ro/


 

 

                        

   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.  51140 din 20.07.2022 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
 măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor 

minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în 
Compartimentul 1 de incendiu,  respectiv Sala de Sport și Centrala termică 

din  cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala 

de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman” 
 

Municipiul Roman implementează proiectul „Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru 

învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă "Sergiu Celibidache" din 

Municipiul Roman”  prin Programul Operational Regional  2014-2020, 
Componentă 1 - Apel : POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la 

nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii 

cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 
        

În vederea obținerii autorizației de construire, în prezent, se fac 
demersurile necesare pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de 
urbanism nr. 446 din 12.10.2020. 
  În normativul P118/1999, prin reglementarea tehnică aprobată prin  
Ordinul 27/N din 7.04.1999  al MLPAT, Tabelul 2.2.2. se specifică că distanțele 
minime de siguranță între două clădiri cu Grad  II de rezistență la foc este de 
minimum 6 m.   

Având în vedere că proiectul prevede eficientizarea energetică a Sălii de 
Sport și a corpului B al Şcolii de Artă "Sergiu Celibidache", reabilitare scenă 
spectacol și amenajări exterioare ale terenului, iar  distanța dintre clădiri și 

centrala termică este mai mică decât prevăd normativele în vigoare, în scenariul 
de securitate la incendiu întocmit în conformitate cu prevederile Anexa nr.1 din 



 

 

Ordinul M.A.I. 129/2016 au fost impuse măsuri compensatorii în vederea 
reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente. 

În normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P118/1999 se 
specifică următoarele: „În cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de 
proprietate, investitorii pot stabili distanțe mai mici pe proprie răspundere, prin 
hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective, dacă adoptă măsuri de 
protecție compensatorii stabilite prin proiect și scenarii de siguranță la foc”. 

În vederea obținerii avizului de securitate la incendiu se impune aprobarea 
prin Hotarâre de Consiliu Local a măsurilor de protecție compensatorii pentru 
Centrala Termică – clădire Sală de Sport existentă pe amplasament cu SC = 
24.60 mp, conform planului de situație. 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis 

către Serviciul Managementul Proiectelor în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 

 
Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 

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: Serviciul  Managementul Proiectelor 
Nr. 50213  din  21.07.2022 
.. 

                         
                                            

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
 măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor 

minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în 
Compartimentul 1 de incendiu,  respectiv Sala de Sport și Centrala termică 

din  cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala 

de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman” 
            

Analizând referatul de aprobare a domnului Primar Leonard Achiriloaei, 
prin care se propune aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în vederea 

reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament 

în Compartimentul 1 de incendiu,  respectiv Sala de Sport și Centrala termică din  

cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă 

"Sergiu Celibidache" din Municipiul Roman”, facem următoarele precizări: 
În vederea obținerii autorizației de construire, în prezent, se fac demersurile 

necesare pentru obținerea avizelor  solicitate prin certificatul de urbanism nr. 446 
din 12.10.2020. 
  În normativul P118/1999, prin reglementarea tehnică aprobată prin  Ordinul 

27/N din 7.04.1999  al MLPAT, tabelul 2.2.2. se specifică distanțele minime de 
siguranță față de clădirile învecinate. Distanța minimă între două clădiri de grad 

II de rezistență la foc este de minimum 6 m. Clădirile există pe amplasament și 

proiectul prevede eficientizarea energetică a Sălii de Sport și a corpului B, 

reabilitare scenă spectacol și amenajări exterioare ale terenului. 
În cadrul Scenariului de securitate la incendiu al proiectului nr. 19/2022 

elaborat în conformitate cu prevederile Anexa nr.1 din Ordinul M.A.I. 129/2016 
de S.C. BONELLO PROIECT S.R.L, S.C. ACSA PROIECT S.R.L., S.C. 
INSTALEST PROIECT S.R.L, verificat de domnul verificator de proiecte atestat 
MLPAT Lulciuc P. Lulcel se propun următoarele măsuri compensatorii:  



 

 

• Perete Centrală termică dinspre Sala de sport din structură metalică 

termoprotejată cu vopseluri termospumante (RF 180 minute), cu închidere 
din panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de 

combustibilitate C0(CA1), clasa de reacție la foc A2-s1d0, rezistența la foc 

180 minute. 
•   Acoperiș autoportant (cu rol de planșeu) pe adâncimea de 5m de la 

peretele dinspre Sala de sport structură metalică termoprotejată cu 

vopseluri termospumante (RF 60 minute), cu învelitoare din panouri tip 
sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de 
combustibilitate C0(CA1), clasa de reacție la foc A2-s1d0, rezistența la foc 

60 minute.   
În vederea  depunerii la ISU Neamț a documentației complete în vederea  

obținerii avizului/autorizației  de securitate la incendiu se impune aprobarea prin 

Hotărâre de Consiliu Local a măsurilor de protecție compensatorii specificate mai 

sus. 
 
 Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal şi oportun şi 

recomandăm aprobarea lui. 
 
 
 

 
Șef Serviciu Managementul proiectelor 

Nadia CÎRCU 


