
  
 

  ROMANIA  

Consiliul Local DOBARCENI 

Județul Botoșani  

HOTĂRÂREA nr. 49 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie 

„Modernizare drumuri de interes local in comuna Dobarceni, judeţul Botoşani” prin Programul 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021 

 

a) prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

b) prevederile art. 129 alin. (2) lit. b)  coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

c) prevederile art. 10 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

d) prevederile art. 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. 1.333 din 21 septembrie 2021, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 22 septembrie 2021;  

 

luând act de: 

a) Referatul de aprobare nr. 206/27 10 2021  al primarului comunei Dobarceni, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ al obiectivului 

de investiţie „Modernizare drumuri de interes local in comuna Dobarceni, judeţul Botoşani” pentru 

Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 207/27 10 2021  prezentat de  Compartimentul 

Achizitii publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Dobarceni la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiţie 

„Modernizare drumuri de interes local in comuna Dobarceni, judeţul Botoşani” pentru Programul 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”; 

c) raportul de avizare favorabil al Comisiilor de specialitate  ale Consiliului local al comunei 

Dobarceni la proiectul de hotărâre nr. 46./27 10 2021; 

ţinând cont de: 

a) Ordonanţa de Urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii 

”Anghel Saligny„;  

b) Ordinul nr. 1.321 din 20 septembrie 2021pentru aprobarea standardelor de cost aferente 

obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

c) Devizul general estimativ al obiectivului de investiţie „Modernizare drumuri de interes 

local in comuna Dobarceni, judeţul Botoşani”, prin Programul naţional de investiţii ,,Anghel Saligny” 

aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021,  întocmit de SC CONPROIECT AKY SRL; 

d) prevederile art. 44 alin. (1) dinLegea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. g)  coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBARCENI 

adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. Se aprobă cererea de finanţare şi devizul general estimativ pentru obiectivului de 

investiţie „Modernizare drumuri de interes local in comuna Dobarceni, judeţul Botoşani” prin Programul 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, cu următorii indicatori economici: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246607
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050


  
 

 

Valoare  

(fără T.V.A. ) 
TVA Valoare cu TVA 

LEI LEI LEI 

TOTAL GENERAL 12.259.978,93 2.316.096,26 14.576.075,19 

Din care C + M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
11.666.448,00 2.216.625,13 13.883,073,13 

 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 14.576.075,19  

buget de stat 14.258.345,19  

buget local 317.730,00  

   

Preturi fără TVA Cu standard de cost Fara standard de cost 

Valoare CAP. 4 7.461.122,50 4.185.325,50 

Valoare investitie 7.854.171,90 4.405.807,03 

Cost unitar aferent investiţiei  1.190.567,21 667.850,09 

Cost unitar aferent investiţiei (EURO) 240.654,76 134.995,57 
   

Data 25/10/2021  

Curs Euro 4,9472  

Valoare de referinţă pentru determinarea incadrarii 

in standard de cost (locuitor beneficiari/locuitori 

beneficiari/km) 

6,597  

 

 conform anexei nr. 1 la normele metodologice  şi anexei nr. 2., care fac parte integrantă din prezenta. 

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea din  bugetul local al comunei Dobarceni, judeţul Botoşani, a 

categoriilor de cheltuieli care  nu se finanţează de la bugetul de  stat prin  Program, în sumă de 

317.730,00  lei inclusiv  TVA. 

Art. 3. Se împuterniceşte primarul Comunei Dobarceni, să semneze toate actele necesare pentru 

obtinerea finanţării şi încheierea contractului de finanţare, să semneze contractul de finanţare şi toate 

înscrisurile necesare pentru obţinerea finanţării, implementarea proiectului şi decontarea cheltuielilor 

aferente. 

Art. 4  Primarul Comunei Dobarceni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al comunei, în termenul prevăzut de lege,  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani, pentru controlul legalităţii; 

- Primarului comunei Dobarceni, judeţul Botoşani; 

- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; 

- autorităţilor, instituţiilor sau  persoanelor interesate; 
- se aduce la cunoştinţă publică prin  afisare  la sediul primariei  precum şi prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa www.comunadobarceni.ro 
 
Președinte de ședință,       Contrasemnează, 
 Matiecu Marcel       Secretar general 
          CimbruLiliana 

 

DOBÂRCENI 
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