ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul
Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Saru Dornei, judetul Suceava

Consiliul Local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava,
Având în vedere:
Referatul de aprobare prezentat de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru Dornei,
judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 6889 din data de 14.09.2021;
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 6891 din 14.09.2021;
Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism, servicii şi
comerţ, înregistrat sub nr. 7283 din 28.09.2021;
Ținând cont de:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
Național de Investiții ”Anghel Saligny”;
- prevederile Ordinului MDLPA nr. 1333/2021 privind Normele Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
Național de Investiții ”Anghel Saligny;
- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin.(7) lit. m), art.139, alin (1) și art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
ART 1. Se aprobă cererea de finantare prin Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
pentru proiectul „Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Saru Dornei, judetul Suceava”, denumit
în continuare Proiectul, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre si depunerea
acesteia in cadrul programului mentionat.
ART 2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiții „Modernizare infrastructura
rutiera in Comuna Saru Dornei, judetul Suceava”, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 26.118.912,20 lei (cu TVA), valoarea
care urmează a fi solicitata de la bugetul de stat: 25.457.309,88 lei (cu TVA), valoarea calculată conform
standardului de cost 5.382.623,17 lei fara TVA; cost unitar aferent investitiei 357.601,86 lei fara TVA.

ART 4. Se aprobă cheltuielile care se vor finanța de la bugetul local în suma de 661602,32 (inclusiv
TVA), conform devizului general estimativ, acestea fiind cheltuielile care nu se finanteaza de la bugetul de
stat in conformitate cu art. 4 alin (6) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021, respectiv:
1.1 – obtinerea terenului, 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiala, 3.1 – Studii, 3.2 - Documentatii –suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii,
3.3 - Expertiza tehnica, 3.4 – Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, 3.5.1Tema de proiectare, 3.5.2 – Studiu de prefezabilitate, 3.5.3 – Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general, 3.6 – Organizarea procedurilor de ahizitie, 3.7- Consultanta, 3.8 –
Asistenta tehnica, 5.1.2 – Cheltuieli conexe organizarii de santier, 5.2.1- Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare, 5.2.5 –Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare, 5.4 –Cheltuieli penru informare si publicitate, 6.1- Pregatirea personalului de
exploatare.
ART 5. Se împuternicește domnul Iordache Ioan - Cătălin – reprezentant legal al comunei Șaru
Dornei, judetul Suceava, în dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de credite, să semneze toate
actele necesare pentru obținerea finanțării, contractul de finanţare și documentele necesare pentru
decontarea cheltuielilor aferente, în numele Comunei Șaru Dornei.
ART 6. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul general al comunei o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava
pentru exercitarea controlului de legalitate.
Președinte de ședință,
Melania MIUȚĂ

Şaru Dornei, 29 septembrie 2021
Nr.38

Contrasemnează,
p. Secretarul general al comunei,
Inspector, Georgeta Andrei

Anexa nr.1 la HCL 38/29 septembrie 2021
CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
U.A.T: COMUNA SARU DORNEI
JUDEȚUL: SUCEAVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Număr /data înregistrare:
Nr............./...................

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):
Comuna Saru Dornei
Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Saru
Denumirea obiectivului de investiții:
Dornei, judetul Suceava
Proiect cu o singură categorie de investiție;
Tip proiect:
Proiect integrat (mai multe categorii de
investiții).
a. alimentări cu apă și stații de tratare a apei
(construcție nouă/ extindere/ reabilitare/
modernizare);
b. sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor
uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de
captare a apelor pluviale (construcție nouă/
Categoria de investiție:
extindere/ reabilitare/ modernizare);
c. drumurile publice (construcție nouă/
extindere/ reabilitare/ modernizare);
d. poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale
(construcție nouă/ extindere/ reabilitare/
modernizare).
Obiectiv de investiții nou;
Tip investiție:
Obiectiv de investiții în continuare.
Drum comunal Sfacani, reabilitat pe o lungime de
2800 ml, de la km 0+190, la km 2+990;
Drum comunal de la Doroftei Nicolaie la Lostun
Mihai, reabilitat pe o lungime de 0,95 km de la km
0+000 la km 0+950;
Drum comunal de la DJ174F la Tarca Petru,
reabilitat pe o lungime de 0,55 km de la km 0+000 la
km 0+550;
Amplasament:
Drum comunal Paraul Rusului, reabilitat pe o
lungime de 1,5 km de la km 0+000 la km 1+500;Pod
peste paraul Neagra pe drumul comunal Sfacani
la km 0+240, pe grinzi prefabricate din beton cu
lungimea de 16,00m
Drum comunal DC 82, reabilitat pe o lungime de
9252 ml, de la km 0+000, la km 9+252;

Podet nou la km 6+723;
Pod nou la km 0+230;
Drumurile sunt situate in satele Saru Dornei si
Neagra Sarului din Comuna Saru Dornei.
Durata de implementare a obiectivului de
investiții (luni):
24 luni
Hotărârea consiliului local/județean de
(Număr/dată)
aprobare/ Hotărârea A.D.I.
38/29.09.2021.
Valoarea totală a obiectivului de investiții:
26.118.912,20 lei cu TVA
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:
25.457.309,88 lei cu TVA
Valoarea finanțată de la bugetul local:
661.602,32 lei cu TVA
Valoare calculată conform standardului de
5.382.623, 17 lei fara TVA
cost
Cost unitar aferent investiției (calculat)
357.601,86 lei fara TVA/ km
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei:
Lungime rețea de distribuție: .................. metri;
Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): .....................;
Sursa de apă: nouă/ existentă;
Rezervor de înmagazinare: nou/ existent;
Stație de tratare a apei: nouă/ existentă.
Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:
Tip rețea: ape uzate / pluvială / mixtă;
Lungime rețea de canalizare (colectare): .................. metri;
Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): .....................;
Stație de epurare: nouă/ existentă.
Pentru drumurile publice:
Tip drum: Drum județean/ Drum comunal/ Drumuri publice din interiorul localităților; Centură
ocolitoare (tip autostradă/ tip drum național cu 4 benzi/ tip drum național cu 2 benzi / alt tip)
Clasă tehnică: III
Lungime drum: 15052 metri;
Lucrări de consolidare: da;
Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: nu;
Trotuare: nu;
Locurile de parcare, oprire și staționare: da;
Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 1 pod pe grinzi prefabricate cu lungime
de 16 m, 25 podete beton armat F800 cu lungimi intre 5m-10 m, 2 podete beton armat F600 cu
lungime de 7,5 m, 1 podet beton armat F600 cu lungime de 10 m, 2 podete beton armat F1000 cu
lungime de 7,5 m, 1 podet tip D5 cu lungime de 8 m, 1 pod pe grinzi din beton cu lungime de 21 m, 15
podete beton armat F 600 cu lungime de 7,5 m, 4 podete beton armat F1000 cu lungime de 7,5 m, 1
podet dalat tip D5;
Bretele de acces, noduri rutiere: nu;
Alte lucrări de arta: da.
Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip:
Drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: Drum județean/ Drum comunal/ Drumuri publice din
interiorul localităților;
Număr obiecte: …………;
Lungime: ………..m;
Număr deschideri: ……….;

Număr benzi / lățime: ………

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal)
Strada: Număr: 138A
Localitatea:Neagra Sarului, Comuna Saru
Dornei

Cod poștal:727515
Județul: Suceava

Reprezentantul legal al solicitantului :
Nume şi prenume: Iordache Ioan - Catalin
Funcție: Primar
Număr de telefon fix:0230574463
Număr de telefon mobil: 0740192001
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primaria@saru-dornei.ro
Persoana de contact:
Nume şi prenume: Iordache Ioan- Catalin
Funcție: Primar
Număr de telefon: 0740192001
Adresă poștă electronică: primaria@saru-dornei.ro

Subsemnatul Iordache Ioan -Catalin, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal
al U.A.T Comuna Saru Dornei, județul Suceava,
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în
programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau
prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu
instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale,
Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny",
Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate
sunt corecte,
De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul
ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,
Nume Prenume, Iordache Ioan Catalin
Semnătura ………….

