ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA

nr. 48 din 29 octombrie 2021
privind aprobarea devizului general estimativ și cererea de finanțare aferente obiectivului de
investiţie “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REBRICEA,
JUDEȚUL VASLUI”
având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Rebricea, în calitatea sa de inițiator, raportul
compartimentului de resort cu privire la aprobarea devizului general estimativ și cererea de finanțare
aferente obiectivului de investiţie “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA
REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”;
în conformitate cu:
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
național de investiții „Anghel Saligny”;
- prevederile Normelor 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 Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.
1333/2021;
- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.
1321/2021 pentru 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";
în temeiul art. 129 alin. (2), lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”
din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă devizul general estimativ și cererea de finanțare aferente obiectivului de investiţie
“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL
VASLUI”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Valoarea totală estimativă a investiţiei este de 33.376.787,88 lei (inclusiv TVA), din care:
• Buget stat: 32.631.250,42 lei (inclusiv TVA);
• Buget local: 745.537,46 lei (inclusiv TVA);
Art.3. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local în sumă totală de 745.537,46 lei (inclusiv TVA)
pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul naţional de investiţii "Anghel
Saligny", respectiv cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate,
expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de

avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe
organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi
predare la beneficiar;
Art.4. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face în conformitate cu legislația
în vigoare.
Art.5. Se desemnează reprezentant legal al proiectului dl. Radu Valerică, primar al comunei
Rebricea, județul Vaslui.
Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea,
judeţul Vaslui, prin compartimentele de specialitate.
Rebricea, 29 octombrie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 …………………………….…
Dima Costel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,
 …………………………….
Jrs. Adina Maftei

Anexa nr. 1
la normele metodologice
CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii ''Anghel Saligny''
1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
U.A.T: REBRICEA
JUDEȚUL: VASLUI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Număr /data înregistrare:
7224 /08-11-2021

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):

REBRICEA

Denumirea obiectivului de investiții:

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI

Tip proiect:

Proiect cu o singură categorie de investiție

Categoria de investiție:

Drumurile publice (Modernizare)

Tip investiție:

Obiectiv de investiții nou

Amplasament:

Comuna REBRICEA, sate: REBRICEA, MACRESTI,
TATOMIRESTI, BOLATI, DRAXENI, TUFESTII DE JOS

Durata de implementare a obiectivului de
investiții (luni):

48

Hotărârea consiliului local/județean de
aprobare/ Hotărârea A.D.I.

48 / 29-10-2021

Valoarea totală a obiectivului de investiții
(lei cu TVA):

33,376,787.88

Valoarea solicitată de la bugetul de stat
(lei cu TVA):

32,631,250.42

Valoarea finanțată de la bugetul local (lei
cu TVA):

745,537.46

Valoare calculată conform standardului de
cost (lei fără TVA):

14,391,218.32

Cost unitar aferent investiției (calculat)
(lei fără TVA)/ km sau locuitor sau locuitor
echivalent:

1,354,085.28

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
c) Pentru drumurile publice:
- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților
- Clasă tehnică: V
- Lungime drum: 10628.00 metri
- Lucrări de consolidare: DA
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA
- Trotuare: NU
- Locurile de parcare, oprire și staționare: NU
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU
- Alte lucrări de arta: NU

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa poștală a solicitantului
Strada: PRINCIPALA

Număr: FN

Cod poștal: 737455

Localitatea: REBRICEA

Județul: VASLUI

Reprezentantul legal al solicitantului:
Nume şi prenume: RADU VALERICA
Funcție: PRIMAR
Număr de telefon fix: 0235457050
Număr de telefon mobil: 0757049070
Adresă poștă electronică (obligatoriu): comunarebricea@yahoo.com
Persoana de contact:
Nume şi prenume: RADU VALERICA
Funcție: PRIMAR
Număr de telefon: 0757049070
Adresă poștă electronică: comunarebricea@yahoo.com
Subsemnatul RADU VALERICA, având funcția de PRIMAR, în calitate de reprezentant
legal al U.A.T. REBRICEA, județul VASLUI,
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 a Guvernului 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 niciun motiv pentru care proiectul ar
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
PRIMAR,
RADU VALERICA
Semnătura ………….

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT BUGET LOCAL, CONTABILITATE, IMPOZITE ȘI TAXE
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și cererea de finanțare
aferente obiectivului de investiţie “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN
COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei ca urmare a oportunității oferite de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii
"Anghel Saligny";
Inițierea proiectului de hotărâre are la bază și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia
„Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură
integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne
şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă
de către autorităţile deliberative.”.
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune participarea la Program cu un obiectiv de
investiție încadrat la art. 4 alin. (1) lit. c): “drumuri publice clasificate şi încadrate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale
localităţilor;”
În conformitate cu 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 Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 1333/2021, “În vederea includerii la finanţare prin program,
beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de
finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la care se anexează: a) devizul
general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; b) hotărârea consiliului
local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru
obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea
cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut la lit. a);”
Având în vedere cele mai sus prezentante și cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (2), lit.
„b“, alin. (4) lit. „d”, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun
adoptarea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, in forma prezentata de initiator.
21 octombrie 2021
REFERENT,
Burghelea Ana-Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind aprobarea devizului general estimativ și cererea de finanțare aferente
obiectivului de investiţie “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de oportunitatea oferită de adoptarea Programului
naţional de investiţii "Anghel Saligny" prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 și a Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a acestui program.
Astfel, prin acest proiect de hotărâre propun înscrierea cu obiectivul de investiție MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI, proiect ce inițial a fost
inclus în cadrul Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "DRUMURI DE
INTERES LOCAL ȘI DRUMURI DE INTERES JUDEȚEAN" din cadrul Companiei Naționale de Investiții.
Datorită reorganizării priorităților de finanțare la CNI, au rămas în lista de sinteză doar proiectele ce țin de
înlăturarea efectelor calamităților naturale și cele din subprogramul săli de sport / așezăminte culturale.
Prin urmare, ținând cont de celelalte investiții aflate în diverse stadii la CNI (proiectul CNI1 în
procedură de atribuire a contractului de achiziție publică, proiectul CNI2 în procedură de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici și ulterior lansarea procedurii de achiziție publică), având în vedere și condițiile de
eligibilitate prevăzute de art. 1 alin. (3) din Normele metodologice și anume investiții de apă/canalizare
finalizate sau în curs de implementare pe amplasamentele din interiorul localităților, am propus depunerea
cererii de finanțare pentru modernizarea a 10,628 km de drum comunal (tronsoane din DC152 și DC136). În
urma întocmirii devizului general și aplicării standardului de cost definit de legislație pentru această categorie de
investiție, rezultă o valoare totală de 33.376.787,88 lei (inclusiv TVA), din care, după includerea la finanțare,
suma de 745.537,46 lei va trebui suportată de Consiliul local deoarece sunt categorii de cheltuieli neeligibile
prin Program.
Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind devizului general estimativ și cererea de finanțare aferente
obiectivului de investiţie “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA
REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI”, cu respectarea prevederilor 129 alin. (2), lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, din
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

21 octombrie 2021
PRIMAR,
ing. Radu Valerică

