
 ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 
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CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 6/31.01.2022 

Privind aprobarea Devizului general estimativ,  actualizat, a Cererii de finanțare  și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții “ Extindere sistem de alimentare cu apă în satele 

Roata de Jos și Sadina,comuna Roata de Jos, județul Giurgiu”  

 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere referatul de aprobare a primarului nr. 14/1764/25.01.2022 privind necesitatea inițierii unui 

proiect de hotărâre aprobarea Devizului general estimativ,  actualizat, a Cererii de finanțare  și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții “ Extindere sistem de alimentare cu apă 

în satele Roata de Jos și Sadina,comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” ca urmare a notei de 

fundamentare nr. 13/1763/25.01.2022, întocmită de viceprimarul comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, dl. Călin Anghelin și raportul de specialitate nr.  15/1765/25.01.2022, întocmit de 

compartimentele de resort din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei 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 Național de Investiții “Anghel Saligny”, 

-Prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții Anghel Saligny;  

 -Prevederile Ordinului nr. 1321/2021 privind aprobarea standardelor de cost aferente 

obiectivelor de investiții prevazute la art.4 alin 1 lit a) – c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii Anghel Saligny; 

            Luând în considerare prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5, art.10, alin(4) din 

H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – 

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiție finanțate din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

              Ținând seama de prevederile art.44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul 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 modificările și completările 

ulterioare;   

-Prevederile art. 59 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu numerele: 30/1780/28.01.2022, 31/1781/28.01.2022 și 

32/1782/28.01.2022;  

 -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 administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare;   
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 În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit.”a” si art. 139,alin. (3) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hoărâre privind 

aprobarea Devizului general estimativ,  actualizat, a Cererii de finanțare  și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul  de investiții “ Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de 

Jos și Sadina,comuna Roata de Jos, județul Giurgiu” și adoptarea unei hotărâri în acest sens, după cum 

urmează :  

 

HOTĂRÂRE   

 

Art. 1. Se aprobă Devizul general estimativ, actualizat, întocmit conform Anexei la Normele 

metodologice pentru obiectivul de investiții “ Extindere Sistem de Alimentare cu Apă în satele 

Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu ”, cu următorii indicatori tehnico-

economici:  

 

1.Valoarea totală (INV), inclusiv TVA, = 9.259.976,44 lei in preturi 24.05.2021, 1euro=4,9261 

lei, la cursul BNR, din care:  

-constructii-montaj (C+M) = 8.513.667,33 lei  

 

2. Valoarea totală (INV), fara TVA, =7.794.058,00 lei, din care: 

-constructii-montaj (C+M) = 7.154.342,30 lei  

 

3.Durata de realizare (luni) = 36 luni, din care 24 luni executie  

 

4.Capacități (în unități fizice) Unități fizice:  

 

4.1.Număr locuitori deserviti: 1732 locuitori;  

 

4.2.Conducta PEID / PE 100, SDR 17, PN 10, Dn 63-160 mm – 12323 ml; 

 

Valoarea totală a investiției (cu TVA) = 9.259.976.120,44 lei din care:  

 

- Buget de stat 9.042.569,37 lei, cu TVA;  

 

- Cofinanțare de la buget local 217.407,07 lei, cu TVA. 

 

   Art. 2. Se aprobă implementarea obiectivului de investiții “ Extindere Sistem de Alimentare cu 

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

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

9.259.976.120,44 lei din care Buget de stat 9.042.569,37 lei, cu TVA și cofinanțare de la buget local 

217.407,07 le, cu TVA. 

 

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

Alimentare cu Apă în satele Roata de Jos 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 H.C.L. nr. 58/26.10.2021, se modifică în mod corespunzător.  

 

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei și 

compartimentele de specialitate din Aparatul de Specialitate .  

 

 

 



 

 

Art. 6. 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 care are obligația să o comunice către toate instituțiile interesate și adusă la cunoștință 

publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul www.primariaroatadejos.ro . 

 

PRE:EDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  

VOICU ION 

LS ________                                                   Contrasemneaza: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU  

ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

                                               LS ………… 

 

 

 

 

 

                                                                                   VIZA CFP  

Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu                     Consilier Păun Mariana Mirela    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată cu un număr de  15 voturi “pentru”,  0 voturi “împotrivă”, 0 abţineri  din numărul   de  15 

consilieri prezenţi la ședința ordinară de consiliu de astăzi 31.01.2022,  reprezentând numărul al 

consilierilor locali în funcție.  
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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 alimentare cu apa 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: 
a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei  
(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: 

12.303.120,54 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 11.997.563,28 lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:       305.577,26 lei 

Valoare calculată conform standardului 
de cost 

13.559.090,25 lei 
 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 4702,73 lei/locuitori (10355420,55/2202) 
 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

a) Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei: 
— lungime rețea de distribuție: 16262,0 metri; 
— număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): 2202; 
— sursa de apă: existentă; 
— rezervor de înmagazinare: existent; 
— stație de tratare a apei:  existentă. 

 



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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