COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL
CONSILIUL

VÂLCEA

LOCAL

HOTĂRÂREA NR. .44/2021
Privitoare la : aprobarea cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii
„Anghel Saligny" ş\ a devizului general estimativ al obiectivului de investiţii
"Reabilitare
drumuri comunale şi săteşti în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea "

Consiliul Local
al Comunei Lădeşti, judeţul
Vâlcea, întrunit in şedinţa
leţ
ordinară din 28 octombrie .2021, la care participă 11 consilieri din totalul de 1.1 in funcţie ;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons. Florin S T Ă N E C I ;
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
Reabilitare
drumuri comunale si săteşti în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea "
înregistrat sub n r . 3 1 5 6 d i n 2 1 . 1 0 . 2 0 2 1 ;
•
raportul nr. 3157 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.3158/21.10.2021;
în conformitate
cu prevederile :
• a r U O din 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. 4 4 , alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
•
O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programulu naţional de investiţii „Anghel
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 a l i n . ( l ) , (3) . l i l a . şi art. 196 aiin.(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:

. A r t . 1 . Se aprobă cererea de finanţare a obiectivului de investiţii
Reabilitare
drumuri comunale şi săteşti în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea prin Programul
naţional
de investiţii „Anghel Saligny", conform Anexei nr.1 . la prezenta.

comunale
prezenta.

Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al investiţiei "Reabilitare
drumuri
şi săteşti în comuna Lădeşti, judeţul
Vâlcea", conform A n e x e i nr.2. la

Art.3. Primarul, în calitate d e reprezentant legal al unităţii administrativteritoriale C o m u n a 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 c o m u n e i / v a aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre prin afişare la sediul primăriei şi publicare pe site-ui oficial al c o m u n e i :
www.primaria-ladesti.ro şi o va comunica Primarului cornunei, Compartimentului achiziţii
publice şi investiţii şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcfea ;

Lădeşti, 28 octombrie

P R E Ş E D I N T E DE Ş E D I N Ţ Ă
c o n s . Florin S T Ă N E C I
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Anexa nr. 1
la normele metodologice

Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
U.A.T:
JUDEŢUL:

MINISTERUL 1DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLIC E ŞI ADMINISTRAŢIEI

Număr /data înregistrare:

!

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):
U.A.T. COMUNA LADESTI
"REABILITARE DRUMURI COMUNALE SI
Denumirea obiectivului de investiţii:
SĂTEŞTI IN COMUNA LADESTI,
JUDEŢUL VÂLCEA"
Tip proiect:
Proiect cu o singură categorie de investiţie;
c. drumurile publice (construcţie nouă/ extindere/
Categoria de investiţie:
reabilitare/ modernizare);
Obiectiv de investiţii nou;
Tip investiţie:
Amplasament:
Durata de implementare a obiectivului de
investiţii (luni):
. =
—=
Hotărârea consiliului local
Valoarea totală a obiectivului de investiţii:
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:
Valoarea finanţată de la bugetul local:
Valoare calculată conform standardului de cost
Cost unitar aferent investiţiei (calculat)

U.A.T. COMUNA LADESTI
Strazile din comuna Ládesti, judeţul Vâlcea
24 luni
HCL 44/28.10.2021
9.545.835,37
9.231.675,37
314.160,00
7040936,25
1.022.351,71 / km

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

a)

-

-

Pentru drumurile publice:
Tip drum: Drum judeţean/ Drum comunal/ Drumuri publice din interiorul locali
ocolitoare (tip autostradă/ tip drum naţional cu 4 benzi/ tip d: m naţional cu 2 beni
Clasă tehnică: Clasă tehnică V
Lungime drum: 6.887,00 metri;
Lucrări de consolidare: nu;
Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi: da;
Trotuare: nu;
Locurile de parcare, oprire şi staţionare: nu;
Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri:
Bretele de acces, noduri rutiere: nu;
Alte lucrări de arta: nu. .."

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poştală a solicitantului (se va completa

adresa

poştală

a

sediului

principal)

Strada: Principala Ladesti
Număr: 56
Cod poştal: 247290
•Judeţul: Vâlcea
Localitatea: Comuna Ladesti
Reprezentantul legal al solicitantului
Nume şi prenume: IORDACHE NICQLAE
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, avândfuncţia
U.A.T. Comuna Ladesti, judeţul Vâlcea,

-

de PRIMAR, în calitate de reprezentant legal al

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 prejzentate în documentele anexate sunt
corecte,

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoştinţă de njici un motiv pentru c a r e ^
putea să mi se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Primar,
IORDACHE NICOLAE

/hVKc /y,

I f ,ft(L Ar-

Wfog./
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DEVIZ GENERAL"
al obiectivului de investiţie : "REABILITARE DRUMURI COMUNALE SI SĂTEŞTI IN COMUNA LADESTI,
VÂLCEA"

——^——
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. Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

>

aloare ( inclusiv T.ViA. )

Valoare
(fără T.V.A. )
LEI
3

2.

TVA

Valoare çu TVA

LEI
4

LEI
•' 5

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi a m e n a j a r e a terenului
1.1
1.2
13
1.4

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediujui şi aducerea Ia starea
iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
TOTAL CAPITOL 1

0.0(
0.0()
O.OC1

*

om

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.0(

0.00

0.00

O.OC

0.00

0.00

Capitolul 2
.
|
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
.
O.Of
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0.00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii
3.1
13.000.0C
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
II ,000.0t
3.2
acorduri şi autorizaţii
Expertizare tehnică
5,000.0«
33
( ertificarea performanţei energetice şi auditul energetic al
O.OC
3.4
clădirilor
•3.5
Proiectare
53f,00O.i
U.OC
3.5.1 Temă de proiectare
Î.5.2. Stu'diu de prefezabilitate
o.qe
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor dc
3.5.3
•125,000.00
intervenţii şt deviz general
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
3.5.4
o.™
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
(

2

3.5.5
3.5.6
3.6
3.7
3.8

4.1
4.1.1
4.1.2
-4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4,5

-

.0.00

0.00

0.00

0.00

2,470.00

15,470.00

2,090.00

13,090.00

950.00

5,950.00

0.00

0.00

100,890.00
0.00
0.00

631,890.00
0.00
0.00

23,750.00

148,750.00

0.00

0.00

6,000.0(1

' 1,140.00

7,140.00

400,000.™
20,000.00
20,000.00
70,000.00

76,000.00
3,800.00
3,800.00
13,300.00

476,000.00
23,800.00
23,800.00
83,300.00

TOTAL CAPITOL 3
670,000.00
Capitolul 4
j
Cheltuieli Dentru investiţia de b a / â
Construcţii şi instalaţii
7,181,190.54
6,187,690.54
Pentru care exista standard de cost
993,5™.00
Pentru care nit exista standard de cosi
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
0.00
0.00
Pentru care exista standard de cost
0.00
Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită
0.00
montaj
Pentru care exista standard de cost
o.™
Pentru care nu exista standard de cost
o.™
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu
0.00
necesită montaj si echipamente de transport
Pentru care exista standard de cosi
o.oo
0.00
Pentru care nu exista standard de cosi
0.00
Dotări

127,300.00

797,300.00

1,364,426.20
. 1,175,661.20
188,765.00
0.00

8,545,616.74
7,363,351.74
1,182,265.00
0.00
0.00

Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic şi a.detaliilor de execuţie
Proiect tehnic şi detalii de execuţie
Organizarea procedurilor de achiziţie
Consultanţă
Asistenţă tehnică

o.™
o.™

•o.™

0.00

0.00

o.™
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

o.™
o.™

o.™

0.00

0.00

-

-

•

•• -

- •

4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2

Pentru care exista standard de
Pentru care nu exista standard
Active necorporale
Pentru care exista standard de
Pentru care nu exista standard

o.c0
ox0

cosi
de cosi

0.00
0.00

0.0 0
ox0

cosi '
de cosi

0.00

•0.00
0,00

o.c0

TOTAL CAPITOL 4
Capitolul 5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,181,190.5 4

1,364,426.20

8,545,616.74

-

Alte cheltuieli
5.1

Organizare de şantier

64,630.7 1

' 12,279.84

76,910.55

5.1.1

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

' 64,630.7 1

12,279.84

76,910.55

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării şantierului

0.00

0.00

0.00

0.QÓ

79,7.04.03

0.00

0.00

* 0.00

36,229.11

0.00

7,245.82

0.00

36,229.11

5.2
5.2.1
5.2.2
..5.2.3
5:2.4
5.2.5
53
5.4

6.1
6.2

.79,704.0 3

Comisioane, taxe, cote,'costul creditului

. '

.0.00

Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
Cqţa aferentă ISCjientru 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 Constructorilor - CSC .
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuieli pentru informare şi publicitate
TOTAL CAPITOL 5
Capitolul 6

.

36,229.1 I '
. . 7,245.8 2

.

36,229.* 1

0.00 '

•

38,910.9 5
0.0 0
183,245.71)

.

0.00

0.00

7,393.08
0.00
19,672.92

46,304.03
0.00
202,918.62

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cheltuieli p e n t r u p r o b e tehnolbgiceşi test
0.0 a
Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice şi teste
0.0 3 .TOTAL CAPITOL 6
0.01 )

0.00

TOTAL GENERAI.

8,034,436.2!5

1,511,399.12

9,545,83537

Din care C + M ( 1 . 2 + 1 3 + 1 . 4 + 2 + 4 . 1 + 4 . 2 + 5 . 1 . 1 )

7,245,821.2i )

1,376,706.04

8,622,527,30

. 9 , 5 4 5 , 8 3 5 . 3 "I

T O T A L GENERAL ( c u T V A ) d i n c a r e :

9,231,675.37 1
.
314,160.« 1
—---buget local
1
buget de stat

^

r—

Cu standard de

Preturi fără TVA .
Valoare CAP. 4
Valoare investiţie
Cost unitar aferent investiţiei
Cost unitar aferent investiţiei ( E U R O )

cost
6,187,690.54
7,040,936.25
1,022,351.71
206,577.43

Data
Curs Euro

2021-10-1-3
4.9490

Valoare de referinţă pentru determinarea încadrării
în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori
echivalenţi beneficiari/ km)

6.887

-

Beneficiar:

—-—l i
-r- '

Fara

de
cost
993,500.00
993,500.00
144,257.30
29,148.78

standard

'

'•

.

:

-••

•

