ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 9 din 10 februarie 2022
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții
“REABILITARE ȘI MODERNIZARE CANAL DE SCURGERE APE PLUVIALE LOCALITATEA
CREDINȚA, COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA” pentru finanțarea acestuia în
cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
INIŢIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIRNOGENI – întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2022;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Chirnogeni, cu nr. de înregistrare
719/7.02.2022 și 720/7.02.2022;
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa cu nr. de înregistrare 721/7.02.2022;
- Avizul Comisiei nr.1 de specialitate a Consiliului local al comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa cu nr. de
înregistrare 826/10.02.2022; Avizul Comisiei nr. 2 de specialitate a Consiliului local al comunei Chirnogeni, judeţul
Constanţa, cu nr. de înregistrare 829/10.02.2022; Avizul Comisiei nr. 3 de specialitate a Consiliului local al comunei
Chirnogeni, judeţul Constanţa, cu nr. de înregistrare 832/10.02.2022 ; devizul general nr. 700/7.02.2022;
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de
investiţii "Anghel Saligny"; Prevederile Ordinului nr.1321/2021 privind aprobarea 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;
În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art.139 alin. (1) alin. (3) lit. a) şi art.196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE ȘI
MODERNIZARE CANAL DE SCURGERE APE PLUVIALE LOCALITATEA CREDINȚA,
COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA ", conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny.
Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiţii, precum şi valoarea totală a
investiţiei "REABILITARE ȘI MODERNIZARE CANAL DE SCURGERE APE PLUVIALE
LOCALITATEA CREDINȚA, COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA", în cuantum de
20.877.602,00 lei (TVA inclus) conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei de 553.945,00 lei (TVA inclus), reprezentând
cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.
Art.4. Se împuterniceşte primarul comunei Chirnogeni, domnul Manta Gheorghe, să semneze toate
actele necesare pentru obţinerea finanţării şi încheierea contractului de finanţare, să semneze contractul de
finanţare și toate înscrisurile necesare pentru obţinerea finanţării, implementarea proiectului şi decontarea
cheltuielilor aferente.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Chirnogeni şi aparatul de specialitate.
Art.6. Secretarul general al comunei Chirnogeni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de 10.02.2022 cu un
număr de 13 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 13 prezenţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NASTA IONUȚ
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 9/10.02.2022
ANEXA NR. 1
La normele metodologice

CERERE DE FINANŢARE
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"
1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
U.A.T.: COMUNA CHIRNOGENI
JUDEŢUL: CONSTANȚA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

Număr/data înregistrare:
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
COMUNA CHIRNOGENI

Beneficiar (U.A.T./A.D.I.):
Denumirea obiectivului de investiţii:

"Reabilitare și modernizare canal scurgere ape
pluviale localitatea Credința, comuna Chirnogeni,
județul Constanța"

Tip proiect:

- proiect cu o singură categorie de investiţie;

Categoria de investiţie:

b) sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor
uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de
captare a apelor pluviale (construcţie
nouă/extindere/reabilitare/modernizare);

Tip investiţie:

- obiectiv de investiţii nou;

Amplasament:

Localitatea Credința, Comuna Chirnogeni,
Județul Constanța

Durata de implementare a obiectivului de
investiţii (luni):

36 luni

Hotărârea consiliului local/judeţean de
aprobare/ Hotărârea A.D.I.
Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 20.877.602,00 lei
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:

20.323.657,00 lei

Valoarea finanţată de la bugetul local:

553.945,00 lei

Valoare calculată conform standardului de 0
cost
Cost unitar aferent investiţiei (calculat)

0

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
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: pluvială;
- lungime reţea de canalizare (colectare): 1880 metri;
- număr locuitori echivalenţi (beneficiari direcţi): 316 persoane;
- staţie de epurare: 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/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 artă: 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: . . . . . . . . . . metri;
- număr deschideri: . . . . . . . . . .;
- lăţime: . . . . . . . . . .metri.
4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poştală a solicitantului
Strada: PRIMĂRIEI

Număr: 16 Bis

Localitatea: CHIRNOGENI

Judeţul: CONSTANȚA

Cod poştal:
907050

Reprezentantul legal al solicitantului: COMUNA CHIRNOGENI
Nume şi prenume: MANTA GHEORGHE
Funcţie: PRIMAR
Număr de telefon fix: 0241.854305
Număr de telefon mobil: 0751139970
Adresă poştă electronică (obligatoriu): primar@primaria-chirnogeni.ro, secretar@primariachirnogeni.ro
Persoana de contact:
Nume şi prenume: DEFTA FLORENTINA
Funcţie: CONTABIL
Număr de telefon: 0751139973
Adresă poştă electronică: contabilitate@primaria-chirnogeni.ro
Subsemnatul MANTA GHEORGHE, având funcţia de PRIMAR, în calitate de
reprezentant legal al U.A.T.
COMUNA
CHIRNOGENI, judeţul
CONSTANȚA

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 a Guvernului 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 niciun motiv pentru care
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
Primar
MANTA GHEORGHE

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NASTA IONUȚ

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

Anexa nr. 2.1

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţie : "Reabilitare și modernizare canal scurgere ape pluviale, localitatea Credința, comuna
Chirnogeni, județul Constanța"
Valoare ( inclusiv T.V.A. )
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

1

2

Valoare
(fără T.V.A. )
LEI
3

TVA

Valoare cu TVA

LEI
4

LEI
5

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
1.2
1.3
1.4

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la
starea inițială
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

0,00
298.381,48

0,00
56.692,48

0,00
355.073,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298.381,48

56.692,48

355.073,96

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

4.750,00

29.750,00

2.500,00

475,00

2.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.500,00

34.675,00

217.175,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45.000,00

8.550,00

53.550,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

2.375,00

14.875,00

125.000,00

23.750,00

148.750,00

25.000,00
0,00
255.000,00

4.750,00
0,00
48.450,00

29.750,00
0,00
303.450,00

TOTAL CAPITOL 3
490.000,00
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

93.100,00

583.100,00

14.948.993,31

2.840.308,73

17.789.302,04

0,00
14.948.993,31

0,00
2.840.308,73

0,00
17.789.302,04

0,00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2

Studii
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de
avize, acorduri și autorizații
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și auditul energetic
al clădirilor
Proiectare

3.5.6

Temă de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții și deviz general
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție
Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6
3.7
3.8

Organizarea procedurilor de achiziţie
Consultanţă
Asistenţă tehnică

3.5.3
3.5.4
3.5.5

4.1
4.1.1
4.1.2

Construcţii şi instalaţii
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.2.1
4.2.2

Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
necesită montaj
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu
necesită montaj și echipamente de transport
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Dotări
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Active necorporale
Pentru care exista standard de cost

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1

4.6.2

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

Pentru care nu exista standard de cost

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4
14.948.993,31
Capitolul 5
Alte cheltuieli

2.840.308,73

17.789.302,04

Organizare de şantier
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de
șantier
Cheltuieli conexe organizării șantierului

165.400,00

31.426,00

196.826,00

52.400,00

9.956,00

62.356,00

113.000,00

21.470,00

134.470,00

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

168.300,00

0,00

168.300,00

0,00

0,00

0,00

76.500,00

0,00

76.500,00

15.300,00

0,00

15.300,00

76.500,00

0,00

76.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00
0,00

285.000,00
0,00

1.785.000,00
0,00

316.426,00

2.150.126,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

17.571.074,79

3.306.527,21

20.877.602,00

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

15.299.774,79

2.906.957,21

18.206.732,00

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
buget de stat

20.877.602,00
20.323.657,00

buget local

553.945,00

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii
finanțatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de
construcții
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de
construcții
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de
construire/desființare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuieli pentru informare și publicitate
TOTAL CAPITOL 5

1.833.700,00
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1
6.2

Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

Preturi fără TVA
Valoare CAP. 4
Valoare investitie
Cost unitar aferent investiției
Cost unitar aferent investiției (EURO)
Data
Curs Euro
Valoare de referință standard de cost (lungime
canal [km])

Beneficiar:

Cu standard de Fara standard de
cost
cost
0,00
14.948.993,31
0,00
17.571.074,79
0,00
9.346.316,38
0,00
1.888.335,46
22.09.2021
4,9495
1,88

Proiectant:

