
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

COMUNA RADOV AN 

HOTĂRÂREA 
Nr. 4111.11.2021 

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.2605/29.10.2021 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.2607/29.10.2021. 
- Raportul de specialitate nr . 2608/21.10.2021 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.(1),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.2606/29.10.2021 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", întocmit 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. 

„ PREŞE~rn)o~ DE SE Ă 
Mihai Const~tltinesc 

\ 
' 
; 

I 
Adoptată în şedinţă de îndată cu un număr de 7 voturi pentru din tota ul de 7 membrii in functie. 



Anexa nr. 1 
la normele metodologice 

CERERE DE FINANDARE 
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/Dl/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/ 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 I 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 
Mihai Constantin c 

Contrasemnează 

Secretar General al comunei 

Emili•_::rnu 

/~ 



ANEXA LA HCL NR ... ~J.1::1..d~: .. ?-f:'.?.:! ... 
Anexa nr. 2.1 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţie : "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, lN COMUNA RADOVAN, JUDETUL 

DOLJ" 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 
d~ cheltuieli 

2 

Valoare 
fără T.V.A. 

LEI 
3 

Capitolul 1 

Valoare (inclusiv T.V.A.) 

TVA 

LEI 
4 

Cheltuieli entru oh inerea i amena · area terenului 
1.1 Ob inerea terenului 
1.2 Amena"area terenului 

1.3 

1.4 

2 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 

3.6 
3.7 
3.8 

4.1.1 
4.1.2 

4.2 

4.2.1 
4.2.2 

4.3 

4.3.1 
4.3.2 

4.4 

4.4.1 

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea ini ială 

Cheltuieli pentru retocarea/protecţia utilităţilor 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize acorduri i autoriza ii 
Ex ertizare tehnică 
Certificarea performanţei energetice şi auditul 
ener etic al clădirilor 
Proiectare 
Temă de roiectare 

Studiu de refezabilitate 

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autoriza iilor 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C„ proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 
Proiect tehnic i detalii de execuţie 

Or anizarea rocedurilor de achizi ie 
Consultan ă 
Asisten ă tehnică 

TOTAL CAPITOL 3 

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

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

Pentru care exista standard de cost 
Pentru care nu exista standard de cost 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită monta· 
Pentru care exista standard de cost 
Pentru care nu exista standard de cost 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită monta· i echi amente de trans ort 
Pentru care exista standard de cost 

0.00 
0.00 

Valoare cu TVA 

LEI 
5 



---··-··----------~----· 

4.4.2 i't·11t111 '·"' 11111·\l'.l.1·.t.111d.11d1k co.•:( 111111 01111 ()()() 
1----+--- ..... ······ -·--------+----· 

4.5 l>oliu·i 11.1111 () (lf) 0.00 
-----+------·---~-------------------t---------1-----·-· ~ --·-~-~~ 

. 4.5.1 l'L·11(nr ,.„". l'\l.';1;1 :.t.111d:11d de'"'' O Oli 110() 0.00 
-------------+-------~---------4--------'-"-I 

4.5.2 l'c11lnr c:rr•· 1111 ""'''" st:111d:rrd dc cosi li oo 

4.6 Acliw m•cor 1ornk 0.00 
4.6.1 Pc11lrn carc cxisl:r st:r11d:rnl de cosi 0.00 

4.6.2 Pentru care 1111 exista sta11d;1nl de cost 0.00 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.2 

TOTAL CAPITOL 4 

Organizare de şantier 

Capitolul 5 
Alte cheltuieli 

Lucrări de construcţii şi instalatii aferente organizării de 
antier 

Cheltuieli conexe organizării şantierului 

Comisioane, taxe, cote, costul creditului 

Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
5.2.1 

finan atoare 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 
5.4 

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construc ii 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construc ii 
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiin are 

Cheltuieli entru informare i oblicitate 
TOTAL CAPITOL 5 ............ __ ..... ______________ ----~ ~--~~~~~ 

TOT AL GENERAL cu TV A din care: 

8,945,436.53 

122,763.85 

122,763.85 

0.00 

102,380.20 

Cu standard de 

11.(Jll 

0.00 
0.00 

0.00 

I (199 632.94 

23,325.13 

23,325.13 

Fara standard de 
Preturi fără TV A 

cost cost 
Valoare CAP. 4 fll8,87:6/?00:J9 :f;~'68/736;'34 

Valoare investitie 1/l/J0,479,191.58 ifl!J!Jfll;BJ,1.49.81 
Cost unitar aferent investiţiei li.~foJ;632,366.45 \~~Nlll12,640.16 

Cost unitar aferent investiţiei (EURO) llM319~837~6j &fffWJ2.~$4i08 

Data <f~? .\~29/l0/2021 
Curs Euro x~''-' '':'''"}4.9490 

Valoare de referinţă standard de cost (locuitor, '\ ·· 6.42 

Beneficiar: 

(?t~7F1Jlrfi'ţ. ... 

' M }1tt1 · eott&1tll! trc--SW 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

10,645,069.47 

146,088.98 

146,088;98 


