
 

   

  
                                                 Nr. 4781/26.10.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții ”Construirea unor componente la infrastructura 
rutieră existentă – acostamente din beton, rigole și șanțuri betonate și asigurarea scurgerii 
apelor pe drumurile (străzile) publice din interiorul satului Ivești, comuna Ivești, județul 
Vaslui” 
 
 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/03.09.2021 a fost aprobat Programul 
naţional de investiţii "Anghel Saligny", coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei. 
 Valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei în perioada 2021 - 2028 este de 50.000.000 mii lei, limită maximă în baza 
căreia se pot încheia contracte de finanţare multianuale. 
 Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ - teritoriale reprezentate de 
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţile administrativ - teritoriale 
membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru 
investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 
 În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii care constau în realizarea 
de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, 
modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, 
restaurare, conservare la construcţii existente şi care se încadrează în cel puţin una dintre 
următoarele categorii de investiţii: 
 a) alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei; 
 b) sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare 
pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale; 
 c) drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau 
drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor; 
 d) poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete 
electrice; 
 e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum şi a 
racordului la sistem. 
 Potrivit prevederilor art. 4, alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului national de investiții ,, Anghel Saligny”,  aprobate prin Ordinul nr. 
1333/21.09.2021 emis de Ministrul dezboltării, lucrărilor publice și administrației, ”pentru 
categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă se pot 
finanţa prin program toate lucrările necesare pentru construirea de infrastructură rutieră, a 
unuia sau mai multor componente ale acesteia, precum şi lucrările de intervenţie la 
infrastructura existentă, prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cu excepţia 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente”. 
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  Articolul 4, alin.(1) din Ordonața Guvernului nr. 95/2021 prevede că:  ”În cadrul 
programului se pot realiza obiective de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi 
sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, 
extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare la 
construcţii existente şi care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii de 
investiţii:  
………………. 
c) drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca 
drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice 
din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor;” 
 Potrivit normelor metodologice, fiecare comună va avea prealocată finanţare minimă 
pentru cel puţin un proiect eligibil, în limita a 4 milioane lei, cu TVA. 
 Pentru includerea în Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, trebuie să 
depunem, în format electronic sau in fromat letric, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrație, până pe data de 08.11.2021, următoarele documente : 

- Cererea de finanțare, 
- Devizul general estimative; 
- Hotărârea consiliului local pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ. 
 Acostamente din beton, santuri și rigole betone precum și podețe pentru accesul la 
proprietăți se vor efectua pe următoarele străzi: 
 
Nr.crt. Denumirea  

străzii 
Lungime 
santuri+rigole 
  (ml) 

 Accese 
proprietăți 
    (buc) 

   Observatii 

1.  Strada nr. 1 3323 98 de la  DN 11A până la Nechita 
 S Ioan 

2.  Strada nr. 11 464 5 de la Diaconu Costică până la 
Roșca Vasile 

3.  Strada nr. 13 252 6 de la Botezatu Paraschiva până la 
Prisecaru Manole 

4.  Strada nr.15 255 10 de la Școala Sat Nou până la 
Huzună Ancuța 

5.  Strada nr.17 62 1 de la Pașcanu Costel până la Școala 

6.  Strada nr.20 117 4 de la Stoichici Constantin până la 
Soare Ion 

7.  Strada nr.26 213 6 de la Avram Mitrița până la Ivan 
Gheorghe 

8.  Strada nr.37 330 10 de la Necula Ioan până la Dima 
Gheorghiță Aurelian 

9.  Strada nr.46 768 22 de la Vișan Mitică până la Balan 
Mandița 

10.  Strada nr.47 412 11 de la Chirca Constantin până la 
Vidroi Tasia 

11.  Strada nr.48 624 9 de la Bicher Stanca până la Balan 
Ancuța 

12.  Strada nr.67 345 8 de la Crăciun Tasia până la DN 11A 

13.  Strada nr.70 812 27 de la Nistor Anica  până la Strada 
102 

14.  Strada nr.100 436 2 de la DJ 243 A până la Sava 
Alexandru 

15.  Strada nr.102 448 0 de la DJ 243 A ( Caloianu Mircea)  
până la Raul Tutova 



 
 
 Suma totală pentru investiţia ”Construirea unor componente la infrastructura rutieră 
existentă – acostamente din beton, rigole și șanțuri betonate și asigurarea scurgerii apelor pe 
drumurile (străzile) publice din interiorul satului Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui” este 
de 4.603.033,08 lei, inclusiv TVA,  din care: 4.431.673,08 lei finanțare de la bugetul de stat 
și 171.360,00 lei reprezintă cofinanțare din bugetul local.  
 Din bugetul local se vor finanța cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului prevăzute 
de art.4, alin.(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - 
d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 
1333/2021 emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care sunt 
înscrise în cadrul devizului general estimativ la următoarele puncte capitole :  
 - 1.1. Obţinerea terenului"; 

  - "1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială"; 

 - "3.1. Studii"; 

 - "3.2. Documentaţii - suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii"; 

 -"3.3. Expertizare tehnică"; 

 - "3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor"; 

 -"3.5.1. Temă de proiectare"; 

 -"3.5.2. Studiu de prefezabilitate"; 

  -"3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general"; 

 -"3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie"; 

 -"3.7. Consultanţă"; 

 -"3.8. Asistenţă tehnică"; 

 -"5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier"; 

 -"5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare"; 

 -"5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare"; 

 -"5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate"; 

 -"6.1. Pregătirea personalului de exploatare".  

 Cererea de finanțare care va fi depusă în cadrul Programului Național de Investiții 
”Anghel Saligny” este prezentată în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre. 

Devizul general estimativ, pentru obiectivul de investiţii  ”Construirea unor 
componente la infrastructura rutieră existentă – acostamente din beton, rigole și șanțuri 
betonate și asigurarea scurgerii apelor pe drumurile (străzile) publice din interiorul satului 
Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui”,  este prezentat în anexa nr.2  la proiectul de hotărâre . 

Potrivit prevederilor art. 129, alin.(2), lit. ”b” și alin. (4), litera „d” din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi  art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în 
completare din bugetul local, se aprobă de consiliul local. 
 Vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și 
a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Construirea unor componente la 
infrastructura rutieră existentă – acostamente din beton, rigole și șanțuri betonate și 
asigurarea scurgerii apelor pe drumurile (străzile) publice din interiorul satului Ivești, 
comuna Ivești, județul Vaslui”. 
 
             octombrie 2021 

 

                                                              PRIMAR, 
                                              NISTOR DUMITRACHE 
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