
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

COMUNA RADOV AN 

HOTĂRÂREA 
Nr. 39/28.10.2021 

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului pentru obiectivul de investiţie: 
„Modernizare drumuri de interes local in comuna Radovan, judetul Dolj" 

Având în vedere: 

Nota de fundamentare nr.2483/15.10.2021 a dlui Cirstianu Marius - Primar al comunei 
Radovan, privind necesitatea si oportunitatea implementarii proiectului „Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Radovan, judetul Dolj"; 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei nr.2523/21.10.2021. 
- Raportul de specialitate nr . 2524/21.10.2021 a d-nei, contabil in cadrul Primariei Radovan; 
- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, 
- Luand in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Ordonanta 95/2021 privind reglementarea unor masuri bugetare, pentru aprobarea 

Programului National de Investitii "Anghel Saligny". 
- A vizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Radovan. 
În baza prevederilor art.129, alin.(1),alin.(2) lit.b si alin.(4) lit.d,art.196 alin.(l),lit.a din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aproba cererea de finantare nr.2506/19.10.2021 cu privire la obiectivul 
„Modernizare drumuri de interes local in comuna Radovan, judetul Dolj"- înaintata catre 
MDLPA - Programul National De Investitii "ANGHEL SALIGNY". 

Art.2. Se aproba devizul general aferent investitiei „Modernizare drumuri de interes local 
in comuna Radovan, judetul Dolj", intocmit de proiectant - ANEXA la prezenta Hotarare. 

Art.3. Consiliul Local Radovan se angajeaza sa suporte din fonduri proprii cheltuielile de 
operare si intretinere a investitiei pe toata perioada de exploatare a investitiei. 

Art.4. Consiliul Local Radovan isi asuma angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor in 
conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarari, raspunde dl. Cirstianu Marius - primarul 
comunei Radovan. 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Dolj in vederea exercitarii 
controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al 
comunei Radovan prin afisare la sediul primariei comunei Radovan. 

~pREŞJIDU~lTE DE SEDINTĂ 
Gheorghlţă Boeangiu 

Contrasemnează 

Secretar General al comunei J1 
EmilirlGiub: -~JJ~) -izv' -. ----~--- ~ 

\.-. ,.,..,. .... ~ 

/ 
Adoptată în şedinţă ordinară cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 membrii in functie. 
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Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

CERERE DE FINANŢARE 

Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE 

JUDEŢUL: ŞI ADMINISTRAŢIEI 

Număr /data înregistrare: (se completează numărul de înregistrare de la 

(se completează numărul de către U.A. T.) registratura MDLPA} 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
Beneficiar (U.A.T. /A.O.I): ........................... 
Denumirea obiectivului de investiţii: ........................... 
Tip proiect: 

Proiect cu o singură categorie de investiţie; 
Proiect integrat (mai multe categorii de investiţii). 
a. alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei 
(construcţie nouă/ extindere/ reabilitare/ 
modernizare); 
b. sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor 
uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de 

Categoria de investiţie: 
captare a apelor pluviale (construcţie nouă/ 
extindere/ reabilitare/ modernizare); 
c. drumurile publice (construcţie nouă/ extindere/ 
reabilitare/ modernizare); 
d. poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale 
(construcţie nouă/ extindere/ reabilitare/ 
modernizare). 

Tip investiţie: 
Obiectiv de investiţii nou; 
Obiectiv de investiţii în continuare. 

Amplasament: (străzi/DC/DJ/etc., localitate, U.A. T) .... „ .. „ .. „„„„ ... „ .. 

(perioada exprimată în luni cuprinsă între data 
Durata de implementare a obiectivului de aprobării notei conceptuale şi data încheierii 
investiţii (luni): procesului-verbal privind admiterea recepţiei finale) 

........................... 
Hotărârea consiliului local/judeţean de (Număr/dată) 

aprobare/ Hotărârea A.O.I. . ..................... 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 

(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 
........................... 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA) 
........................... 



Valoarea finanţată de la bugetul local: 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

Cost unitar aferent investiţiei (calculat} 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

(se va prezenta valoarea În lei cu TVA) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 
„„„.„.„„.„ .. „„„„/ km sau locuitor sau locuitor 
echivalent 

a) Pentru alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei: 
- Lungime reţea de distribuţie: .. „ .... „ ........ metri; 
- Număr locuitori deserviţi (beneficiari direcţi): „„„„„„„„„„.; 
- Sursa de apă: nouă/ existentă; 
- Rezervor de înmagazinare: nou/ existent; 
- Staţie de tratare a apei: nouă/ existentă. 

b) Pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate: 
- Tip reţea: ape uzate/ pluvială I mixtă; 
- Lungime reţea de canalizare (colectare): „„„„„„.„„. metri; 
- Număr locuitori echivalenţi (beneficiari direcţi): „„.„„„„„„„„; 
- Staţie de epurare: nouă/ existentă. 

c) Pentru drumurile publice: 
Tip drum: Drum judeţean/ Drum comunal/ Drumuri publice din interiorul localităţilor; Centură 
ocolitoare (tip autostradă/ tip drum naţional cu 4 benzi/ tip drum naţional cu 2 benzi/ alt tip) 
Clasă tehnică: Clasă tehnică I+ V 

- Lungime drum: ............... metri; 
- Lucrări de consolidare: da/nu; 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi: da/nu; 
- Trotuare: da/nu; 
- Locurile de parcare, oprire şi staţionare: da/nu; 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: ........ ; -· 
- Bretele de acces, noduri rutiere: da/nu; 
- Alte lucrări de arta: da/nu. 

d) Pentru poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale pentru fiecare tip: 
- Drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: Drum judeţean/ Drum comunal/ Drumuri publice 

din interiorul localităţilor; 
- Număr obiecte: ............ ; 
- Lungime: ........... m; 
- Număr deschideri: .......... ; 
- Număr benzi I lăţime: „„„„. 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 



Adresa poştală a solicitantului (se va completa adresa poştală a sediului principal) 

Strada: I Număr: I Cod poştal: 
Localitatea: I Judeţul: 
Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: 
Funcţie: 

Număr de telefon fix: 
Număr de telefon mobil: 
Adresă poştă electronică (obligatoriu): 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: 
Funcţie: 

Număr de telefon: 
Adresă poştă electronică: 

Subsemnatul „.„ •••. „ •• „, având funcţia de ......... , În calitate de reprezentant legal al U.A. T . ......... , 

judeţul ........... , 

Confirm că obiectivul de investiţii pentru care solicit finanţare nu este inclus la finanţare în programele 
derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte 
programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit 
sau instituţii financiare interne sau internaţionale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoştinţă de nici un motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ 
Gheor~hiţă Boeangiu 

Contrasemnează 
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Ane\a nr. 2J. 

OE\IZ GENERAL 
al obiectirnlui de investiţie: "MODERNIZARE DRl':\ffRI Df.: l'.'\TERES LOCAL IN CO!\Hil\A RAl>OVAN, .JllD. I>OLJ" 

N1·. 
crt. 

1.1 

1.3 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

2 

Valoare 

(fără T.V.A. l 
LEI 

3 

Capitolul 1 

Valoare (inclusiv T.V.A.) 

TVA 

LEI 
4 

Cheltuieli Pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
Obtinerea terenului 
Amenajarea terenului 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea initială 

.· 

'' 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

Valoare cu TVA 

LEI 
5 

0.00 
0.00 

0.00 
.. 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor .'; 0.00 0.00 0.00 

2 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 
> 

... 0.00 

Capitolu12 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor nece.tare obiectivului 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2 

Capitolul3 
o.oo 

Cheltuieli neutru proiectare si asistentă tehnică 

•·.· . . ·::; 

·.·· 0.00 ' : .. ·. 

: o:oo 

.... „. o.ho 

.· / .o.oo 

3.5 Proiectare 361,000.00 68,590.00 429,590.00 
3.5.1 Temă de proiectare ··· ·;:'~~:fc:x~·, 0.00 0.00 0.00 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate .:c "'• "oo 0.00 0.00 

3 _53 ~tudiu d~_fe_zdabil_itate/docu1 mentaţie de avizare a lucrărilor de ·_.,Ooo __ ·_·.· .. ·· .. 00.· ·.·. 9,690.00 60 690 00 
mtervenţu ş1 ev1z genera ' · 

3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 
3.6 
3.7 
3.8 

4.1 
4.1.I 
4.1.2 

4.2 

4.2.1 
4.2.2 

4.3 

4.3.l 
4.3.2 

4.4 

4.4.l 
4.4.2 
4.5 

Documentatiile tehnice necesare în vederea obţinerii ·:· ·''•;" • · 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor ";Y:~;~,!>O 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C„ proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 
Proiect tehnic şi detalii de execuţie 

Or2anizarea orocedurilor de achizitie 
Consultantă 

Asistentă tehnică 

" o:<>Oo.oo 
.·. 

TOTAL CAPITOL 3 480,000.00 
Capitolul 4 

Cheltuieli nentru investitia de bază 
Constructii si instalatii 20.680.643.39 
Pentru care exista standard de cost 
Pentru care nu exista standard de cost 

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 

Pentru care exista standard de cost 0.00 
Pentru care nu exista standard de cost 0.00 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
·0.00 

necesită montai 
Pentru care exista standard de cost 0.00 

Pentru care nu.exista standard de cost „.·~:}' .. 0.00 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montai si echioamente de transoort 

0.00 

Pentru care exista standard de cost >:~!,>\:.'· ,' .· 0.00 

Pentru care nu exista standard de cost ·\• ... :;·. 0.00 

Dotări 0.00 

0.00 0.00 

1,900.00 11,900.00 

57,000.00 357,000.00 
3,800.00 23 800.00 

0.00 0.00 
11,400.00 71,400.00 

89,148.00 569,148.00 

3,929,322.24 24,609,965.63 
3,802,262.34 23,814,169.39 

127,059.90 795,796.24 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

•, 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 



-



4.5.1 
~.5.2 

4.6 
4.6.I 
4.6.2 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 
5.4 

'6.1 
6.2 

Pentru rnre ex ista standard de' ..:ost ()_()() 0.00 0.00 

Pentru cure nu cxi5to ~•tundord de co~;t 0.00 0.00 0.00 
Active necoroorak 0.00 0.00 0.00 
Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

TOT AL CAPITOL 4 20.680.643.39 3.929.322.24 24,609,965.63 
Capitolul 5 

Alte cheltuieli 
Organizare de şantier 130,210.66 24,740.03 154,950.69 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

130,210.66 24,740.03 154,950.69 
lsantier 

Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 

Comisioane, taxe, cote, costul creditului 57,871.40 0.00 57,871.40 

Comisi_oanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
0.00 0.00 0.00 

finantatoare 
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

48,226.17 0.00 48,226.17 
constructii ·. 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 9,645.23 0.00 9,645.23 

constructii . 

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor· CSC .: 
·. 0.00 0.00 0.00 

Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
; 

1:-:: 0.00 0.00 0.00 
construire/desfiintare .. .·· 
Cheltuieli diverse si nenrevăzute • -j .. " 964,523.39 183,259.44 .· 1,147,782.83 

Cheltuieli pentru informare si publicitate ;::::. :• .. · :: 100.00 19.00 119.00 

TOTAL CAPITOL 5 1.152.705.45 208.018.47 1,360,723.92 
Capitolul 6 

Cheltuieli oentru orobe tehnolooice 1i teste 
Predtirea personalului de exnloatare .. ·.-:-_;;:;,;::·:_.„. :. •. 0.00 ""'" 0.00 :. :·o.oo 
Probe tehnolo2ice si teste ,::;c:_;;o\:;:p.: ·, > 0.00 : 

..· 0.00 .·: ·· .. 
.'.\ .. .. 0.00 . . 

TOT AL CAPITOL 6 -_ .. ·-·. __ -·- -· 0.00 ._. ·.· .. -- ... _ 0.00 ::• "·' : <_ O;OO 

1:2:~=-TOTAL GENERAL , 
. . . . . . ·.· . · ... 

. _ Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

TOTAL GENERAL cu TV A) din care: 't~fl'6'S39 837.SS 
:;·~;.0·.::.~--2.'.':7;'..o;.··A~ ·-.{.-.-'", .. ·:. ~~-_J 

buget de stat ~IJ~_6„~Ş._~"'?O.$S 
1--------------------------------------+" 
'--------------bu_g_e_t _lo_c_al..._ -~~~~7,;QQ 

Cu standard de Fara standard de 
Preturi fără TV A cost cost 

Valoare CAP. 4 ~~1)o;o1J,jo'1.05 f!Ji~~~f/668,1$6/34 
Valoare investitie -t411,'59J~816.?8 ff'f~!/l!·21:/552.YJ6 

Cost unitar aferent investiţiei ,;~!~~1;216~440.38 ~~î1i'~!i,~f"40,649.69 
Cost unitar aferent investiţiei (EURO) 3'ftf}J,~ţ":~45-,829.96 ~~,,?{~~;f.'Jk,214~88 

Data. ~'~~~O(j/l0/2021 

Valoare de referinţă standard de cost (locuitor, ~ ,'. ?~''· 17.75 

f ~Gfll'rl~~-
~~J~~ 

~'Ml\4 'A- G u e <.;-G-El?-Nu 
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