
Anexa 3

( Anexa nr.2.2c la normele metodologice)

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 

pentru aprobarea Programului național de investiții ” Anghel 

Saligny”, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.183/2022

U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv 

TVA)

Lungime drum  - terasamente m. 3,697 296.446,90

Lungime drum - strat fundație m. 3,697 10.603.579,71

Lungime drum - strat de bază m. 3,697 5.511.564,72

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m. 3,697 1.962.783,44

Lățime parte carosabilă m. 7,00 -

Șanțuri/Rigole m. 2484/1440 2.050.178,60

Siguranta circulatiei m. 3,697 4.282.444,56

Lucrări de consolidare m. - -

Poduri (număr/lungime totală) buc./m. - -

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. - -

Alte capacități - sens giratoriu, acostamente buc 1 2.229.433,65

Beneficiar (UAT) MUNICIPIUL ROMAN

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE ARTERA ROMAN EST, DJ 207A - STRADA 

PLOPILOR - DN2, MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ” - ETAPA 1

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) DALI

Amplasament: MUNICIPIUL ROMAN

Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) 31.515.726,95

din care C+M (lei, inclusiv TVA) 27.031.631,57

Anexa la H.C.L. nr. 26 din 26.01.2023

Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la km drum (euro, 

fără TVA)

Primar,

Leonard ACHIRILOAEI

Semnătura ………….

Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 

județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul 

localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice și administrației nr.1321/2021 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 pntru aprobarea 

Programului nașional de investiții ”Anghel Saligniy” (euro, fără TVA) 

Verificare încadare în standard de cost

2.120.000,00

1.399.469,63

Curs BNR lei/euro  din data 21.10.2021 4,947

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)
23.000.000,00

Valoare finanțată de UAT MUNICIPIUL ROMAN (lei, inclusiv TVA) 8.515.726,95


