ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții
„EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA SARU DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”
pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY”
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. 8217 din data de 03.11.2021;
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 8218 din data de 03.11.2021;
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. 8229 din 04.11.2021;
Ținând cont de:
- Prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 2 și art. 4 alin. (1) lit. c din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;
- Prevederile art. 4 alin. (3) și art. 6 alin. (1) lit.b din Ordinul nr. 1.333/21.09.2021 al Ministrului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a-d din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit.b, alin. (4) lit.d și ale art.139 alin. (3) lit.d din Ordonanța de Urgență. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE
CANALIZARE ÎN COMUNA SARU DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA” în vederea includerii la finanțare prin
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ pentru obectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE
CANALIZARE ÎN COMUNA SARU DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”, conform Anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. 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 4. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va comunica, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și
prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.
Președinte de ședință,
Melania MIUȚĂ
Şaru Dornei, 04 noiembrie 2021.
Nr. 43.

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

Anexa nr. 1
la normele metodologice
CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
U.A.T: COMUNA ȘARU DORNEI
JUDEȚUL: SUCEAVA
Număr /data înregistrare:
(se completează numărul de către U.A.T.)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
(se completează numărul de înregistrare de la
registratura MDLPA)

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):
U.A.T. COMUNA ȘARU DORNEI
EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN
Denumirea obiectivului de investiții:
COMUNA SARU DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiect cu o singură categorie de investiție;
Tip proiect:

Categoria de investiție:

Tip investiție:
Amplasament:
Durata de implementare a obiectivului de
investiții (luni):
Hotărârea consiliului local/județean de
aprobare/ Hotărârea A.D.I.
Valoarea totală a obiectivului de investiții:
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:
Valoarea finanțată de la bugetul local:
Valoare calculată conform standardului de
cost
Cost unitar aferent investiției (calculat)

b. sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor
uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de
captare a apelor pluviale (construcție nouă/
extindere/ reabilitare/ modernizare);
Obiectiv de investiții nou;
Sat Șaru Dornei, Neagra Șarului, Plaiul Șarului,
Sărișorul Mare și Șaru Bucovinei
Localitatea Șaru Dornei, UAT Comuna Șaru Dornei,
județul Suceava
48 luni
..Nr/data........
33.183.992,00 lei cu TVA
31.931.383,00 lei cu TVA
1.252.609,00 lei cu TVA
27.935.489,00 lei fără TVA
12.172,33 lei fără TVA

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

b) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:
Tip rețea: ape uzate;
Lungime rețea de canalizare (colectare): 30000 metri;
Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 2295;
Stație de epurare: nouă.

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal)
Strada: Principală
Număr: 138A
Localitatea: NEAGRA ȘARULUI

Cod poștal: 727517
Județul:SUCEAVA

Reprezentantul legal al solicitantului :
Nume şi prenume: IORDACHE IOAN CĂTĂLIN
Funcție: PRIMAR
Număr de telefon fix: +40230574463
Număr de telefon mobil: +40740192001
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primaria@saru-dornei.ro
Persoana de contact:
Nume şi prenume: IORDACHE IOAN CĂTĂLIN
Funcție: PRIMAR
Număr de telefon: +40740192001
Adresă poștă electronică: primaria@saru-dornei.ro
Subsemnatul IORDACHE IOAN CĂTĂLIN, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant
legal al U.A.T. COMUNA ȘARU DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA,
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțarenu 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,
IORDACHE IOAN CĂTĂLIN
Semnătura ………….

