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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 59/19.10.2021 

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

a proiectului privind obiectivul „Extindere Sistem de Canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mică și 

Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”  

 

 

          PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere referatul 

de aprobare a primarului nr. 389/2139/19.10.2021 privind necesitatea extinderii sistemului de canalizare 

în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”;  

   Analizand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”;  

            Luând act de Ordinul nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, 

            Luând in considerare prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.907/2016 privind etapele de 

elaboare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si 

a structurii si metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,  

              Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile 

si completarile ulterioare si prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu nr. 20/20.04.2021, privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu pentru anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare;   

 -Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d” si alin. (5), lit. “d” si art. 129, alin. (2) lit. “d” si alin. (7), 

lit. “n” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu 

modificarile si completarile ulterioare;   

 In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, 

privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea cererii de 

finantare si a devizului general estimative pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul           „Extindere Sistem de Canalizare în 

satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” si adoptarea unei 

hotarari in acest sens, dupa cum urmeaza :  

http://www.primariaroatadejos.com/


 

HOTARARE   

 

Art. 1. Se aprobă Devizul general estimativ întocmit conform Anexei nr. 2.1 la Normele 

metodologice pentru obiectivul de investiții „Extindere Sistem de Canalizare în satele Roata de Jos, 

Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu”, după cum urmează: 

- Valoarea totală a investiției  (cu TVA) = 21.136.310,13 lei 

- C+M  (inclusiv TVA) = 18.451.054,69 lei  

 

   Art. 2. Se aprobă implementarea obiectivului de investitii „Extindere Sistem de Canalizare în 

satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” în cadrul 

Programului Național de Investitii Anghel Saligny, cu Valoarea totală a investiției  (cu TVA) = 

21.136.310,13 lei din care Buget de stat 20.741.056,29 lei, cu TVA și cofinanțare de la buget local 

395.253,84 lei, cu TVA. 

 

Art. 3. Se aprobă Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investiții „Extindere Sistem de 

Canalizare în satele Roata de Jos, Roata Mică și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” 

în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, 

anexă ce face parte integrantă din prezenta. 
 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și 

compartimentele de specialitate din Aparatul de Specialitate .  

 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, prin intermediul 

Compartimentului Relatii cu Publicul, primarului, administratorului public, Compartimentului 

Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, Compartimentului Investiții, Achiziții și Integrare 

Europeană și adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul 

www.primariaroatadejos.ro .  

PRIMAR, 

GHIDĂNAC MARIN LS ________                                       Contrasemneaza: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU  

                                               LS ………… 

 

                                                                                   VIZA CFP  

                                                                                    Consilier Juridic NEAȚĂ VERGINIA   

 

Nr. 59/19.10.2021 
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Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

UAT: COMUNA ROATA DE JOS 

JUDEȚUL GIURGIU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

 

Număr /data înregistrare: 

(se completează numărul de către U.A.T.) 

(se completează numărul de înregistrare de la 
registratura MDLPA) 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):          COMUNA ROATA DE JOS  

Denumirea obiectivului de investiții: 

“Extindere sistem de canalizare in satele Roata 

de Jos, Roata Mica si Sadina, comuna Roata 
de Jos, judetul Giurgiu” 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de investiție; 
 

Categoria de investiție: 
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a 
apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și 
sisteme de captare a apelor pluviale (extindere) 

Tip investiție: 
- obiectiv de investiții nou 
 

Amplasament:  
strazile din satele Roata de Jos, Roata Mica si 
Sadina 

Durata de implementare a obiectivului 
de investiții (luni): 

36 luni 

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

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de 
investiții: 

21.136.310,13 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 20.741.056.29 lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:       395.253,84 lei 

Valoare calculată conform standardului 
de cost 

27.118.180,50 lei 
 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 8078,49 lei/locuitori echivalenti 
(17788836,77/2202) 
 



3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

b) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:  
— tip rețea: ape uzate;  
— lungime rețea de canalizare (colectare): 17803,0 metri;  
— număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 2202;  
— stație de epurare: existenta 

 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

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

Strada: Republicii Număr: 65 Cod poștal:087195 

Localitatea: Roata de Jos Județul: Giurgiu 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: Ghidanac Marin 

Funcție: PRIMAR 

Număr de telefon fix:0246 266 115 

Număr de telefon mobil:  

Adresă poștă electronică (obligatoriu): cl_roatadejos@yahoo.com/ 
contact@primariaroatadejos.ro 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume:  

Funcție:  

Număr de telefon: 0246 266 115 

Adresă poștă electronică: cl_roatadejos@yahoo.com 

 

 Subsemnatul Ghidanac Marin, având funcția de primar, în calitate de reprezentant 
legal al UAT Comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, 

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

 
Primar, 

Ghidanac Marin,  

Semnătura …………. 
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