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C O N S I L I U L   L O C A L 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 4175 din 18.01.2023            

 
privind modificarea H.C.L. nr.214/29.09.2022, privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-
economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investiții „ Reabilitare rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, județul 

Neamț”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 

”Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

          Examinând referatul de aprobare nr. 4187 din 18.01.2023 întocmit şi înaintat 

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

de specialitate nr. 4207 din 18.01.2023, întocmit de către Direcţia Tehnică; 
          Văzând avizul pentru legalitate nr. ............... din ..................... dat de către 

Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ........... din 
.................... al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr.  ........ din 
..................... 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, a prevederilor OUG 
nr.95/2021, a OMDLPA nr.1333/2021 și a OMDLPA nr.2708/2022, 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139, alin. 3 
lit „a”, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
214/29.09.2022 în sensul înlocuirii Anexei nr.1 cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 
214/29.09.2022 rămân neschimbate. 

 



Art. 3. Prezenta hotărâre 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       _ 



ANEXA Nr.1 
                      (Anexa nr. 2.2a la normele metodologice )

U.M. Cantitate 
Valoare                             

(lei inclusiv 
TVA)

Sursă de apă buc. ………. ……….

Instalaţii de pompare buc. ………. ……….

Staţie de clorinare a apei buc. ………. ……….

Staţie de tratare a apei buc. ………. ……….

Conducte de aducţiune m. ………. ……….

Rezervor de înmagazinare a apei potabile buc. 1 3.782.781,42
Staţii de pompare şi repompare a apei potabile buc. ………. ……….

Reţele de distribuţie m. ………. ……….

Branșamente individuale buc. ………. ……….

Alte capacități ........... ………. ……….

loc. ………. ……….

Semnătura ………….

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 

nr.1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la 

art.4 alin.(1) lit.a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții ”Anghel Saligny ” ( euro, fără TVA)

Verificare încadare în standard de cost
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la  numărul de locuitori beneficiari 

(euro, fără TVA)

Alimentări cu apă și stații de tratare a apei

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului nașional de investiții ”Anghel 

Saligny”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.183/2022

Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branșamente individuale)

1.250

64,48

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli 

eligibile lei inclusiv TVA)
Valoare finanțată de UAT Municipiul Roman (lei inclusiv TVA) 505.591,84

Primar,
Leonard ACHIRILOAEI

4.946.693,90
3.889.994,66

4,95

4.441.102,06

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții 

Denumirea obiectivului de investiții: „ Reabilitare rezervor 5000 mc, municipiul Roman, județul Neamț”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)

Beneficiar (UAT)
Amplasament:

DALI
Muicipiul Roman

Str.Ștefan cel Mare nr.254

Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)

din care C+M (lei, inclusiv TVA)
Curs BNR lei/euro  din data 26.07.2022



                        

   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. 4187 din 18.01.2023 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 214/29.09.2022, privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-

economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, județul Neamț ”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum si a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului 
 

 Prin Hotărârea nr. 214 din 29.09.2022, Consiliul Local al Municipiului Roman a aprobat 
o serie de documente necesare pentru încheierea contractului cu M.D.L.P.A., pentru obiectivul 
de investiții ” Reabilitare rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, județul Neamț ”. 
 Documentele supuse aprobării au fost :  

1. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții (DALI) întocmită de către S.C. DKR 
PROIECT S.R.L., mun. Roman, jud. Neamț; 

2. Devizul General întocmit conform Anexei 2.1 la Normele metodologice nr. 1333/2021 
pentru punerea în aplicare a O.U.G. 95/2021, cu evidențierea categoriilor de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local ; 
3.  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici conform Anexei 2.2a, la 

Normele metodologice nr.1333/2021 pentru punerea în aplicare a O.U.G. 95/2021.  
Ulterior H.C.L. nr.214/29.09.2022 a apărut Ordinul nr. 2708/2022 privind modificarea  

și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.95/2021, care modifică și înlocuiește Anexa 2.2a, devenită Anexa 1, 
care face parte integrantă din Ordinul menționat mai sus. 
 În conformitate cu prevederile legale, este necesară aprobarea de către Consiliul Local 

al Municipiului Roman modificarea și înlocuirea Anexei 2.2a cu Anexa 1 a obiectivului de 
investiții : ” Reabilitare rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, județul Neamț”. 

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 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII 
Nr. 4207 din 18.01.2023 
 

                         
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
214/29.09.2022, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare rezervor 5000 

mc, Municipiul Roman, județul Neamț ”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum si a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului 
  

Ordinul nr. 2708/2022 privind modificarea și completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ” 

Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a) - 
c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul  

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1333/2021, la art.8 

menționează că Anexele nr.2.2a – 2.2d se modifică și se înlocuiesc cu Anexele 
nr.1-4 , parte integrantă din ordinul menționat.  

Deoarece prin H.C.L.nr. 214 din 29.09.2022 a fost aprobată Anexa nr. 2.2a 
întocmită conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. 
nr.1333/2021, se impune modificarea și înlocuirea acesteia cu Anexa nr.3, 

conform Ordin 2708/2022.  
Anexa nr.3, atașată la prezentul Raport de specialitate, se referă la ” 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții ” și face parte din documentele necesare a fi transmise către M.D.L.P.A. 

anterior întocmirii contractelor de finanțare.  
 Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.214/29.09.2022 rămân neschimbate. 
 Față de cele de mai sus, consider proiectul de hotărâre propus legal, 

oportun şi recomandăm aprobarea lui. 
 

Direcţia Tehnică şi Investiţii 
                                            Ing. Ovidiu BOJESCU 


