
 

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 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 58105 din 23.08.2022             

 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în vederea 

realizării obiectivului de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 
207A-Strada Plopilor-DN2” Municipiul Roman, județul Neamț – etapa 1 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

          Examinând referatul de aprobare nr. 57848 din 23.08.2022 întocmit şi 

înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi 

raportul de specialitate nr. 58140 din 24.08.2022 întocmit de către Direcţia 

Tehnică; 
          Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.08.2022 dat de către 

Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.08.2022 
al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 
_____ din __.08.2022 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr.  
_____ din __.08.2022 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, alin. 1, 
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 actualizează indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, 
Municipiul Roman, județul Neamț – etapa 1”, indicatori cuprinși în devizul 

general conform anexei care face 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. 
   

 
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 21  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       _ 
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REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare 

Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2” Municipiul Roman, 

județul Neamț – etapa 1 
 

 Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 242 din 02.11.2021, Consiliul Local 

al Municipiului Roman a aprobat cererea de finanțare și devizul general estimativ 
al obiectivului de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada 
Plopilor-DN2” Municipiul Roman, județul Neamț. 
 Întrucât în urma elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Investiții pentru obiectivul mai sus menționat, acești indicatori au suferit unele 

modificări este necesară reaprobarea lor de către Consiliul Local pentru buna 

desfășurare a investiției. 
 

Prezentul referat de aprobare va fi transmis către Direcția Tehnică și 

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 
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Emitent: DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII 
Nr. 58140 din 24.08.2022 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare 

Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2” Municipiul Roman, 
județul Neamț – etapa 1 

 
 Văzând referatul de aprobare a domnului Leonard Achiriloaei – primarul 
Municipiului Roman, înregistrat sub nr. 57848 din 23.08.2022 prin care se 
propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2” Municipiul 

Roman, județul Neamț – etapa 1 facem următoarele precizări: 
 
 În urma elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții 

pentru obiectivul mai sus menționat, principalele caracteristici tehnice ale 
drumului în vor fi: 

- Lungimea totală: 3,697 km; 
- Lățime parte carosabilă: 7 m; 
- Lungime rigole carosabile: 1.440 m; 
- Lungime șanțuri de pământ: 2.484 m; 
- Lungime parapet greu W3: 3500 m; 
- Indicatoare rutiere: 110 buc; 
- Marcaje rutiere longitudinale: 11.091 m. 

 
 Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 31.402.676,95 lei 

inclusiv T.V.A. din care valoarea C+M este de 27.031.631,57 lei inclusiv T.V.A. 



 

 

 
 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. 
 

Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal, oportun şi 

recomandăm aprobarea lui. 
 
 

Direcţia Tehnică şi Investiţii 
                                            Ing. Ovidiu BOJESCU 


