
ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA NUCET
Comuna Nucet, localitatea Nucet

nr.485
Tel.0245267004, fax 0245267007

e-mail. nucet@cjd.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al

obiectivului de investiții “Construire pod peste râul Dâmbovița”

Consiliul  Local  Nucet,  întrunit  în  ședință  extraordinară  de  îndată  la  data  de
03.11.2021, având în vedere:

–  proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  comunei  Nucet  înregistrat  sub  nr.
52/02.11.2021;

–  referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  Nucet,  înregistrat  la  nr.
11403/02.11.2021;

–  raportul  de  specialitate  al  consilierului  achiziții  publice  înregistrat  sub  nr.
11430/03.11.2021;

–  prevederile  art.44  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale  cu
modificările şi completările ulterioare;

–  prevederile  art.2,  art.  4  alin.(1)  litera b),  din Ordonanţa de urgenţă  a  Guvernului
nr.95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";

–  prevederile  Ordinul  nr.1321/2021  al  ministrului  dezvoltării,  lucrărilor  publice  şi
administraţiei  pentru  aprobarea  standardelor  de  cost  aferente  obiectivelor  de
investiţii  prevăzute  la  art.  4  alin.  (1)  lit.  a)  -  lit.c)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  95/2021  pentru  aprobarea  Programului  naţional  de  investiţii
„Anghel Saligny" ;

– prevederile art.6 alin.(1) litera b), din Ordinul nr.1333/2021 al ministrului dezvoltării,
lucrărilor  publice  şi  administraţiei  privind  aprobarea  Normelor  metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
95/2021  pentru  aprobarea  Programului  naţional  de  investiţii  „AnghelSaligny",
pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

– prevederile art. 129, alin.(l) şi alin.(2) lit. b), alin.(4) lit.d) , art.139.alin.(3) lit.d), din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57 /2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi
completările ulterioare;

–  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet.

În  temeiul  art.5,  lit.  cc  și  art.  196,  alin.1,  lit.a   din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE
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 Art. 1. Se aprobă cererea de finanţare în vederea includerii la finanţare a
obiectivului de investitii “Construire pod peste râul Dâmbovița”  în Programul naţional
de investiţii " Anghel Saligny", conform anexei 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investitii “Construire pod
peste râul Dâmbovița”  în Programul naţional de investiţii " Anghel Saligny", conform anexei
2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin consilierul
achiziții publice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
   Vlad COMAN SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                                     Elena Claudia POPESCU

Nr. 61 din 03 noiembrie 2021

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
NR. . .61/03.11.2021

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
03.11.2021

2 Comunicarea către primar 03.11.2021
3 Comunicarea către prefectul judeţului 04.11.2021
4 Aducerea la cunoştinţa publică 04.11.2021
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
-

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce
efecte juridice, după caz

04.11.2021

Anexa nr.1

http://www.comunanucet.ro./


CERERE DE FINANTARE
Programul national de investitii „Anghel Saligny“

1. INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE

U.A.T.: JUDETUL: DÂMBOVIȚA MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Numar/data inregistrare: (Se completeaza numarul de
catre U.A.T.)

(Se completeaza numarul de inregistrare de la registratura Ministerului Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei.)

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): U.A.T. NUCET și   U.A.T. GURA ȘUȚII

Denumirea obiectivului de investitii: Construire pod peste râul Dâmbovița

Tip proiect: - proiect cu o singura categorie de investitie;

Categoria de investitie: d) poduri, podete, pasaje sau punti pietonale (constructie
noua/extindere/reabilitare/modernizare).

Tip investitie: - obiectiv de investitii nou;

Amplasament: U.A.T.  NUCET și   U.A.T.  GURA ȘUȚII

Durata de implementare a obiectivului de investitii
(luni):

(perioada exprimata in luni cuprinsa intre data aprobarii notei conceptuale si data
incheierii procesului-verbal privind admiterea receptiei finale)
15

Hotararea consiliului local/judetean de aprobare/
Hotararea A.D.I.

Hotărârii Consiliului Local Gura Șuții nr. 68/02.11.2021
Hotărârii Consiliului Local Nucet nr. 61/03.11.2021

Valoarea totala a obiectivului de investitii: (Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
 14.160.122,02

Valoarea solicitata de la bugetul de stat: (Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
 13.844.069,87

Valoarea finantata de la bugetul local: (Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
 316.052,15

Valoare calculata conform standardului de cost (Se va prezenta valoarea in lei fara TVA.)
 11.919.832,02

Cost unitar aferent investitiei (calculat) (Se va prezenta valoarea in lei fara TVA.)
 11.919.832,02 /km sau locuitor sau locuitor echivalent

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

d) Pentru poduri, podete, pasaje sau punti pietonale pentru fiecare tip:
- numar obiecte: 1;
- lungime: 96,20 metri;
-  lungime suprastructură: 90,10 m
- clasa de încărcare: conform Eurocode
- lățime parte carosabilă: 2x3,90 m
- număr fire de circulație:2
- lățime trotuare: 1,20 m
- numar deschideri: 3;



- latime totală pod: 10,70 metri.

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI: UAT NUCET

Adresa postala a solicitantului (Se va completa adresa postala a sediului principal.) SAT NUCET, NR.485, COMUNA NUCET

Strada:- Numar:485 Cod postal:

Localitatea:NUCET Judetul:DÂMBOVIȚA

Reprezentantul legal al solicitantului:

Nume si prenume: LUISA MARIOARA BĂRBOIU

Functie: PRIMAR

Numar de telefon fix: 0245267004

Numar de telefon mobil:0724502507

Adresa posta electronica (obligatoriu): nucet@cjd.ro

Persoana de contact:

Nume si prenume: CATRINA ELENA DANIELA

Functie: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

Numar de telefon:0722340072

Adresa posta electronica:nucet@cjd.ro

Subsemnata,Luisa Marioara Bărboiu, avand functia de primar, in calitate de reprezentant legal al U.A.T.
Nucet, judetul Dâmbovița,
confirm ca obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la finantare in programele
derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe
nationale sau comunitare, inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii de credit sau institutii
financiare interne sau internationale,
   confirm ca respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru
aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“,
   confirm ca informatiile incluse in aceasta cerere si detaliile prezentate in documentele anexate sunt
corecte.
   De asemenea, confirm ca la data prezentei nu am cunostinta de niciun motiv pentru care proiectul ar putea
sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat.

Primar
   Nume si prenume .................
   Semnatura .......................

mailto:nucet@cjd.ro

