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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în sat 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.(6) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 se poate 
acorda finanţare pentru modernizarea drumurilor publice care se află pe amplasamente din 
interiorul localităţilor, unde:  
 ”a) au fost finalizate sistemele de alimentare cu apă şi canalizare; 
  b) sunt în curs de realizare lucrările la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare; 
 c) nu pot fi realizate lucrările la sistemele de alimentare cu apă şi/sau canalizare, 
având în vedere că acestea nu sunt viabile economic.”  
 In conformitate cu prevederile art.2, alin.,(3), lit.”c” 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 
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Publice și Administrației, acolo unde nu sunt efectuate investițiile de alimentare cu apă și 
canalizare, pentru obținerea finanțării în vederea modernizării drumurilor publice 
”beneficiarul depune, împreună cu solicitarea de includere în program, un memoriu justificativ, 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a, în baza căruia prezintă motivele pentru care nu 
pot fi realizate lucrările la sistemele de alimentare cu apă şi/sau canalizare pe amplasamentul 
respectiv. ” 
 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; 
- Memoriu justtificativ; 
- Hotărârea consiliului local pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ. 
Străzile care urmează să fie modernizate, în cazul în care se va obține finanțare, sunt 

următoarele:  
1. strada nr. 1, de la  DN 11A până la Nechita S Ioan (de unde se termină asfaltul - 

204,95 m spre  Nord; ) 
2. strada nr. 6, de la Nechita Ioan până la Pană Alexandru, 
3. strada nr. 7, de la Huzună T Vasile la Huzună F Vasile, 
4. strada nr. 10, de la Ilie Vasile până la Caloian Ion,   
5. strada nr. 21, de la Prisecaru Manolache până la Dumitrache Dima,   
6. strada nr. 22, de la Mardare Safta până la  Vidroi Frumuzache,   
7. strada nr. 24, de la Caramalău Spiridon la Bejan Ștefănache, 
8.  strada nr. 28, de la Necula Gheorghe la Patrașc Frumuzache, 
9. strada nr. 31, de la Cristea Gheorghe până la Sandu Toader,   
10. strada nr. 37, de la Necula Ioan până la Bejan Oancea (de unde se termină 

asfaltul – 178,80 m spre Est) 
11. strada nr. 43, de la Radu Lazăr până la Caloianu Toader,   
12. strada nr. 44, de la Balan Ancuța până la Bejan Ioan, 
13. strada nr. 45, de la Pojarnicu Catinca până la Dragomir Gheorghe,   
14. strada nr. 49, de la Barbu Ioniță până la Bichescu Petrache,   
15. strada nr. 50, de la Stanciu Mitică până la Balan Ion,  
16. strada nr. 51, de la Dragomir Ion până la Iordan Constantin,   
17. strada nr. 52, de la Gîlțescu Ion până la Pricop Marieta,     
18. strada nr. 55, de la Nistor Petrea până la Andrei Gherghina,  
19. strada nr. 61, de la Bichescu Dumitru până la Avanu Gheorghe,   
20. strada nr. 64, de la Caloianu Ion până la Avanu Vergilă,   
21. strada nr. 68, de la Dinu Gheorghe până la Ioan Constantin,   
22. strada nr. 72, de la Piciu Neculai până la Tulei Gheorghe,   
23. strada nr. 73, de la Necula Ion până la Huzună Alexandru,   
24. strada nr. 75, de la Bejan Ioan până la Onică Floarea,   
25. strada nr. 76, de la Vișan Dumitrache până la Drăghici Gheorghe,(de unde se 

termină asfaltul – 152,35 m  până la  Drăghici Gheorghe) 
26. strada nr. 78, de la Oprea Vișan până la  Mocanu Ion,(de unde se termină asfaltul 

– 60 m până la Mocanu Ion). 
27. strada nr. 79, de la Dinu Toader până la Bejan Ancuța ( de unde se teremină 

asfaltul- 104,24 m până la Bejan  Ancuța)  
28. strada nr. 80, de la Ivan Gheorghe până la Albu Constantin,   
29. strada nr. 81, de la Niță Toader până la Păvălescu Ilinca,( de unde se termină 

asfaltul – 56,78 m până la Păvălescu Ilinca),  
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30. strada nr. 86, de la Neacșu Constantin până la Matei Enache,   
31. strada nr.109, de la Pașcanu Costel până la Balan Marian Sava,   
32. strada nr. 111, de la Alexe Stan până la Bejan Năstase,   
33. strada nr. 113, de la DJ 243 A până la Lupu Marian,   
34. strada nr. 114, de la Soare Ioachim până la Prisecaru Laurențiu,   
35. strada nr. 115, de la De la strada 70 până la Voinea Liviu,   
36. strada nr.116, de la Dj 243 A până la Vișan Neculai,   
37. strada nr. 117, de la Caloianu Maria până la Toniță Angelica,   
38. strada nr. 118, de la Costea Dumitru până la Dragomir Ion,   
39. strada nr. 119, de la Sava Vasilica până la limita intravilan,   
40. strada nr, 120, de la Dumitrache Constantin până la limită intravilan,   
41. strada nr. 121, de la Nistor Ion până la Niță Marcel.  

   Potrivit studiului de fezabilitate, investiţia de „modernizare străzi în satul Ivești, 
comuna Ivești, județul Vaslui” constă în : 
 asfaltarea unui număr de 41 de străzi cu o lungime totală de 5758,72 m.  
 Stratificația pentru structura rutieră : strat de uzură, din beton asfaltic BAPC.16, cu 

grosimea de 4 cm; strat de legătura din beton asfaltic BAD 20,4 cu grosimea de 6 cm; strat de 
fundație superior, din piatră spartă, cu grosimea de 15 cm și strat de fundație inferior, din 
balast, cu grosimea de 30 cm.  
 Suprafata carosabilă estede  18,835.19 mp;  
 construire rigole de acostament - 5,202.43 m; 
 borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de 500x250x200 mm - 2,258.94m; 
 construire acostamente din balast cu latimea de 0.50 m - 3,293.73 m; 
 construire acostamente din balast cu latimea de 0.75 m –128.00 m; 
 construire acostamente consolidate cu beton C30/37 cu latimea de 0.50 m -204.95 

m; 
 construire acostamente consolidate cu beton C30/37 cu latimea de 0.75 m - 176.14 

m; 
 construire rigola triunghiulara de beton C30/37 – 381.09 m; 
 construire rigola carosabila – Total = 483,65 m, din care:  

o rigola carosabila dispusa longitudinal - 253.25  m(cf. profile transversale tip); 
o rigola carosabila dispusa transversal–230.40  m (strazi principale si 

drumurilaterale); 
 construire rigola tip scafa – Total = 1,062,00 m, din care:  

o rigola scafa dispusa acceselor la proprietati -1,020.00  m; 
o rigola scafa dispusa transversal/longitudinal –42.00  m (strazi principale si 

drumuri laterale); 
 construire rigola triunghiulara de pamant – 1,545.91 m. 
 drumuri laterale cu o lungime totală de 235,00 m și cu lățimi cuprinse între 2,75 m și 

4 m; 
Partea carosabilă are lățimi cuprinse între 2,50 m și 5,50 m iar acostamentele au 

lățimi cuprinse între 0,50 m și 0,75 m. Dimensiunile părții carosabile, ale acostamentului și 
tipul secțiunii de scurgerea apelor, pe fiecare stradă sunt prezentate în tabelul de mai jos : 
 
Nr.crt.  Strada Lungimea 

 totală (m) 
Lățime 
 parte  
carosabilă 
(m) 

  Acostament  Tipul secțiunii de  
scurgere 

Stânga  
(m) 

Dreapta 
(m) 

Stânga Dreapta 

1  1 204,95 4,00 0,50 0,50 RTB RTP 
2 6 85 2,75 0,50 - ACS.B RA 
3 7 132,08 2,75 - 0,50 RA ACS.B 
4 10 173 3,00 0,50 0,50 ACS.B. RTP 
5 118 83 3,00 0,50 0,50 ACS.B RTP 



6 119 77 3,00 0,50 - ACS.B R.C. 
7 109 116 3,00 - - RA RA 
8 21 280 m  din care:  

36,14 5,50 0,75 - RTB RC 
70,00 5,50 0,75 0,75 RTB RTB 
120,00 3,00 - - B B 
53,86 3,00 - 0,50 RA SE 

9 22 157   2,75 - - B RC 
10 24 35,21 3,50 - - B  B 
11 111 313,29 3,50 - - RA  RA 
12 31 58 2,75 - - B  B 
13 28 107,66 2,75 - - RA RA 
14 68 29 4,00 - - RA RA 
15 37 178,80 4,00   RA RA 
16 117  107 m din  care: 

39,40 4,00 0,50 0,50 RTP RTP 
40,00 4,00 - - B B 
27,60 3,00 - - B B 

17 120 454 m din care: 
68,17 4,00 - - RC RA 
50,00 4,00 0,50 - RTP RA 
335,83 4,00 0,50 0,50 ACS.B. RTP 

18 113 142 4,00 0,50 0,50 ACS.B RTP 
19 115 157,00 4,00 0,50 0,50 RTP RTP 
20 75 66,00 2,50 - - B B 
21 81 56,78 m din care: 

30,00 4,00 - - RA RA 
26,78 3,50 - - B B 

22 79 104,24 3,00 - - RA RA 
23 78 80,00 3,00 - - RA RA 
24 76 152,35 3,00 - - RA RA 
25 80 42,00 3,00 - - RA RA 
26 86 71 4,00 0,50 0,50 SE ACS.B 
27 73 43,00 3,00 - - B B 
28 72 128 2,75 0,75 - SE B 
29 64 56,24 3,00 - - B B 
30 61 280,82 m din care : 

170,00 3,00 - - B B 
110,82 2,75 - - B B 

31 55 92,00 2,75 - - RA RA 
32 52 137 m din care : 

58,67 2,75 - - B B 
78,33 2,50 - - B B 

33 114 83,00 3,00 - - RA RA 
34 51 303,70 2,75 - - RA RA 
35 50 267,31 2,75 - - RA RA 
36 43 184 m din care : 

58,69 4,00 0,50 0,50 RTP RTP 
125,31 2,75 - - RA RA 

37 45 73,00 3,50 - - RA RA 
38 44 161,29 3,00 - - RA RA 



39 116 163 4,00 0,50 0,50 ACS.B RTP 
40 49 79,00 2,75   B B 
41 121 245 3,00 - 0,50 RA ACS.B 
(Explicatii abrevieri: ACS.B. – acostament balast,  R.A. - rigola de acostament, R.C. – rigola 
carosabila, B - bordura, S.E. - sant existent, R.T.P. – rigola triunghiulara de pamant, R.T.B – 
rigola triunghiulara din beton (cf. profile tip)) 
 Suma totală pentru investiţia „modernizare străzi în satul Ivești, comuna Ivești, 
județul Vaslui” este de 10.403.200,36 lei, inclusiv TVA,  din care: 10.148.448,92 lei 
finanțare de la bugetul de stat și 254.751,44 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  „modernizare străzi în satul 
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 ”Modernizare străzi în sat Ivești, 
comuna Ivești, județul Vaslui” 
 

             octombrie 2021 

 

 

                                                              PRIMAR, 
                                              NISTOR DUMITRACHE 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20445789
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20445789

