
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 45/2021 
Privitoare la : aprobarea cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii 

„Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiţii 
"Extindere reţea de canalizare în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea" 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din 28 octombrie 2021, la care participa 11 consilieri din totalul de 11 in funcţie ; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons. Florin STĂNECI; 
Luând în dezbatere: 

• Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Lădeşti 
privitor la aprobarea cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii 
„Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiţii" 
Extindere reţea de canalizare în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea", înregistrat 
sub nr. 3159 din 21.10.2021; 

• raportul nr. 3160 din 21.10.2021 al compartimentului de achiziţii publice şi investiţii ; 
• raportul Comisiei de specialitate nr. 1. a Consiliului Local Lădeşti, 

Ţinând cont de raportul sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre al 
Secretarului general al comunei înregistrat sub nr.3161/21.10.2021; 

în conformitate cu prevederile : 
• art.10din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al . 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 
modificările şi completările ulterioare; 
O.U.G. nr. 95/2021 ! 

cu 

Saligny", coroborate cu prevederile art. 6 alin.1. Iit."b" din Anexa la Ordinul Nr. 
1333/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor acesteia; 

• • art.129 alin.2. lit.(b) şi alin.4.lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1), (3) .iit.a. şi art. 196 alin.(1) lit, "a" din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
un număr de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art .1. Se aprobă cererea de finanţare a obiectivului de investiţii " Extindere 
reţea de canalizare în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea", prin Programul naţional de 
investiţii „Anghel Saligny", conform Anexei nr.1 . la prezenta. 

Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al investiţiei " Extindere reţea de 
canalizare în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea", conform Anexei nr.2. la prezenta-. 



Art.3. -Primarul, în calitate de reprezentant legal al- unităţii administrativ-
teritoriale Comuna Lădeşti, va lua măsurile necesare transmiterii cererii de finanţare în 
vederea includerii la finanţare prin program a obiectivului de investiţii, informând 
consiliului local cu privire la punerea în aplicare a prezentei hotărâri.-

Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre prin afişare la sediul primăriei şi publicare pe site-ul oficial a! comunei: 
www.primaria-ladesti.ro şi o vă comunica Primarului coitnunei, Compartimentului achiziţii 
publice şi investiţii şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea ; 

Lădeşti, 28 octombrie 2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
cons. Florin STAI CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
LEGALITATE, 

COMUNĂ 

http://www.primaria-ladesti.ro


Anexa nr. 1 
Ia normele metodologice 

^FINANŢARE 
Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T: 

JUDEŢUL: 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

Număr /data înregistrare: 

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

Denumirea obiectivului de investiţii: "EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE IN 
COMUNA LADESTI, JUDEŢUL VÂLCEA" 

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: Strazile comunei Ladesti, judeţul Vâlcea 
Durata de implementare a obiectivului de 
investiţii (luni): 

36 de luni 

totărâreactmsiiralur krcal/judeţean^e 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

HCL 45/28.10.2021 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 9.649.219,93 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 9.306.975,93 

Valoarea finanţată de la bugetul local: 342.244,00 
Valoare calculată conform standardului de cost 8119122,96 

Cost unitar aferent investiţiei (calculat) 10.409,13 / lan sau locuitor sau locuitor echivalent 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 



a) Pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate: 
- Tip reţea: ape uzate / pluvială / mixtă; 
- Lungime reţea de canalizare (colectare): 8260 metri; 
- Număr locuitori echivalenţi (beneficiari direcţi): 780 L.E.; 
- ' Staţie de epurare: nouă/ existentă, se va extinde cu un modu 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poştală a solicitantului (se va completa adresa poştală a sediului principal) 

Strada: Principala Ladesti Număr: 56 ( :od poştal: 247290 
Localitatea: Ladesti Judeţul: Vâlcea 
Reprezentantul legal al solicitantului: 
Nume şi prenume: IORDACHE NICOLAE 
Funcţie: PRIMAR 
Număr de telefon fix: 0250-764.524 
Număr de telefon mobil: 0762.208.692 
Adresă poştă electronică (obligatoriu): ladesti@vl.e-adm.ro 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: STANCIU MELANIA 
Funcţie: CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE SI INVESTIŢII 
Număr de telefon: 0760 785 759 
Adresă poştă electronică: ladesti@vl.e-adm.ro 

Subsemnatul IORDACHE NICOLAE, având funcţia de PRIMAR, în calitate de reprezentant legal al 
U.A.T. LADESTI, judeţul VÂLCEA, 

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 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 nici un motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

Primar, 
IORDACHE NICOLAE 

mailto:ladesti@vl.e-adm.ro
mailto:ladesti@vl.e-adm.ro


/TTìfyo Sis. ¿2 Ar T^<Z*A-. 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţie : " EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE IN COMUNA LADESTI, 

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare ( inclusiv T.V.A. ) 
Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare 
(fără T.V.A. ) TVA Valoare cu TVA 

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 
de cheltuieli 

LEI LEI LEI 
' I 2 3 4 5 

( apitoln 
Cheltuiel i pentru obţinerea ş 

ÏA 
i amena area terenului 

1.1 Obţinerea terenului • - . - - •v . . . - . - : 0.00 . * .00 - ;-,r , 0.0O 
1.2 Amenajarea terenului : (i.oo 0.00 

1 3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea 
iniţială 

. , 0 . 0 0 0.00 
- • 

0 08 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor OCOO 0.00 " ooo. 

T O T A L C A P I T O L 1 . 0.00 0.001 0.001 
Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea u' are obiectivului 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare, 
obiectivului - . 

TOTAL CAPITOL 2 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
3.5.1 
3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 
3.« 
3.7 
3.8 

Studii 

Capitolul Ì 
Cheltuieli pentru proiectftreipl 

Documentaţii-suport sLcJicltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii. ' 
Eipertizare tehnici 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor -j - • , 
Proiectare 
Temă de proiectare 
Stadiu de prefezabilitate 
Studiu de fezabilitate/documentaţie avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizclor/acoraurilori'autorizatiilor ; 
Verificarea tehnici de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 
Proiect tehnic şt detalii de execuţie 
Organizarea procedurilor de achiziţie 
Consultanţă 
Asistenţă tehnici 

T O T A L C A P I T O L 3 
_ 1 Capitolu'U 

6,080:00 

1.064.00 

-.0.00 

0.00 

121.410.00 
0.00 
0.00 

6.46C.0Ü 

,950.00 

• STţZOOOD 
4.750.00 

16-150.00 
153.-2S4.00 

'38:080:00 

6,664.00 

0.00 

0.00 

760.4 ¡0.00 
0.00 
0.00 

=j42;800.0Q 

5,950.00 

•57k200:< 
3»750:BO 

101,150.00 
959,854.00 

4.1 Construcţii si instalaţii 5,880;448.80 1,117,285.27 6,997,734 07 
4.1.1 Pentru care exista standard de cost . 5-;880;448:8;o . 1,117,285 27 6,997,734.07 
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost IBIÉPÉÌ • o.oo . 0.00 .0.00 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice fi funcţionale " 11,779.60 2,238.12 .' - 14.017.72 

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 2.23S.12 :. ,14,017.72 
4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost - o:oo . " " .' vO.OO 

43 
Utilaje, echipamente tehnologice şl funcţionale care necesită 
montaj 

1,177, )60.L>0 223,812.40 1,401,772.40 

4.3.1 Pentru care exista standard de cosi • ...1,177,960.00 223.812.40 1,401,772.40 
4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost . **- - - o-oo 0.00 "0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montai si echipamente de transport 

0.00 0.00 0:00 

4.4.1 Pentru care exista standard de cost ' 7 - , - « S ' i Q Ì O O 0.0Ò 0.00 
4.4.2 Pentru care nu exista standard de COSI 0.00 Xf.00 
4.5 Dotări O.00 0:00 0.00 



4.5.1 Pentru care exista standard de cost 1 : •• : 0.00 O.OO 000 
4.5.2 Penfru care nu exista standard de cosi 0.00 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

4.6.1 Pentru care exista standard de cost • • 1» OP 0.00 
4.6.2 Pentru care nu exista standard de cosi |H|Hpş>/.o.oo . 0 0 0 0:00 

T O T A L C A P I T O L 4 
1 7,070.188.40 1,343,335.79 8,413,524.19 

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 

53 
5.4 

Alte cheltuieli 
Organizare de şantier 

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

Cheltuieli conexe organizării şantierului 

Comisioane, taxe, cote, costul creditului 

Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi-pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 
Cota aferentă Casei Sociale a Cpnstructorilor - CSC 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia dc 
construire/desfiinţare 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
Cheltuieli pentru informare şi publicitate 

TOTAL CAPITOL 5 

6.1 
6.2 

Pregătirea personalului de exploatare 
Probe tehnologice şi teste 

1 70,701.88 13,433.3« 84,135.24 

70,701 U 
f 

13,433.3« 84,135.24 

0.00 0,00 

65,980.96 0 00 65,980.96 

0.00 0.00 

O.OO 29,991.35 

m::. Z-mà 0.00 5,998-27 

: 0.00 29,991.35 

mm mm 0.00 0 00 

13,359,45 : .83,672:36 
0:00 0.00 

206,995.76 26,792.81 233.788.57 

tehnologice si ieste 

« E l o.ou - - 0.00 
0.00 0.00 

T O T A L C A P I T O L 6 

TOTAL GENERAI. 

Din care C + M (1 .2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

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

buget local 

Preturi fără TVA 

Valoare CAP. 4 
Valoare investiţie 

Cost unitar aferent investiţiei 
Cost unitar aferent investiţiei (EURO) 

Data 2021,10-21 
Curs Euro 

Valoare de referinţă pentru determinarea încadrării 
în standardul de cost (loouitori beneficiari/ locuitori; 

echivalenţi beneficiari/tea). 


