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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate, a principalilor 
indicatori tehnico – economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul 

de investiții: „Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, 
județul Dâmbovița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 

local pentru realizarea obiectivului 
 

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 20.10.2022, având în vedere: 
 

 proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub nr. 53/05.10.2022; 
 referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub 

nr. 8862/05.10.2022; 
 adresa nr.15/20219/20.07.2022 a Direcției Întreținere DN și Autostrăzi - Serviciul Autorizații și 

Verificare Zonă DN; 

 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 art.9 alin.(1) 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; 

 raportul de specialitate al consilierului achiziții publice înregistrat sub nr. 9023/13.10.2022; 
 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 și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art.1. Se  aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții: „Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, 
județul Dâmbovița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”  
prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de S.C VISIS BEST 
PROIECT S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Nucet cu nr. 1482/15.02.2022 
 
 Art.2. Se  aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul 
Dâmbovița”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.3. Se aprobă devizul general actualizat  aferent obiectivului de investiții „ Extindere 
rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița”, conform anexei 
nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.4.  Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Nucet a sumei de 1.684.942,29 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. 
(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 



Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 
1333/2021. 
 
 Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin consilierul achiziții 

publice.  
 
 Art.7. 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 
      Marcel-Matei UNGUREANU                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                              Elena Claudia POPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 54 din 20 octombrie 2022 
 
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. 
54/20.10.2022 

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 

20.10.2022  

2 Comunicarea către primar 20.10.2022  

3 Comunicarea către prefectul judeţului   

4 Aducerea la cunoştinţa publică   

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

  

 
 
 
 

 

http://www.comunanucet.ro/


Anexa 1

Înlocuiește Anexa nr. 2.2a la normele metodologice

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr. 95/2021
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv 

TVA)

Sursa de apă buc. ………. ……….

Instalaţiile de pompare buc. ………. ……….

Staţia de clorinare a apei buc. ………. ……….

Staţia de tratare a apei buc. ………. ……….

Conductele de aducţiune m. ………. ……….

Rezervor de înmagazinare a apei potabile buc. ………. ……….

Staţiile de pompare şi repompare a apei potabile buc. ………. ……….

Reţelele de distribuţie m. ………. ……….

Branșamente individuale buc. ………. ……….

Alte capacități ........... ………. ……….

Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează 

branșamente individuale)
loc. ………. ……….

Total locuitori loc. ………. ……….

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „………………………………...…….”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)

Beneficiar (UAT)

Amplasament:

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)

din care C+M (lei inclusiv TVA)

Curs BNR lei/euro  din data ............

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)

Valoare finanțată de UAT…..... (lei inclusiv TVA)

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,

Nume Prenume, ……………..

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021  (euro fără TVA) 

Verificare încadare în standard de cost

Valoarea totală a investiției în euro, raportată la  numărul locuitori 

beneficiari (euro fără TVA)

ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI STAȚII DE TRATARE A APEI

se preia valoare din DG - Cost unitar 

aferent investiției (EURO) (Preturi fără 

TVA - Cu standard de cost)

1.250



Semnătura ………….



Anexa 2

Înlocuiește Anexa nr. 2.2b la normele metodologice

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. b) din O.U.G. nr. 95/2021
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv TVA)

Stație de  epurare buc. ………. ……….

Staţii de pompare şi repompare a apei apă uzată buc. 3 724.634

Rețea de canalizare apă uzată m. 2.624 3.093.767

Conducta de evacuare a apei epurate în emisar buc. 0

Guri de vărsare în emisar buc. ……….

Racorduri individuale buc. 101 1.027.850,60

Alte capacități: ………. ……….

Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se 

realizează racorduri  individuale)
loc. 300 ……….

Total locuitori echivalenți loc. 472 ……….

Total locuitori loc. 462 ……….

Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor 

pluviale:
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv TVA)

Guri de scurgere buc. ………. ……….

Rețea de canalizare apă pluvială m. ………. ……….

Staţii de pompare şi repompare a apei apă pluvială buc. ………. ……….
Guri de vărsare în emisar buc. ………. ……….

Alte capacități: ………. ……….

Beneficiar (UAT) NUCET

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „ Extindere Rețea de Canalizare Menajera în satul Ilfoveni,comuna Nucet 

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) SF 

Amplasament: Sat Ilfoveni comuna Nucet 

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 5.773.333,09

din care C+M (lei inclusiv TVA) 4.575.729,45

Curs BNR lei/euro  din data ............

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)
4.088.390,80

Valoare finanțată de UAT…..... (lei inclusiv TVA) 1.684.942,29

Valoarea totală a investiției în euro, raportată la număr locuitori echivalenți 

beneficiari (euro fără TVA)

Primar,

Nume Prenume, Luisa Marioara BĂRBOIU.

Semnătura ………….

SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV CANALIZARE 

PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021  (euro fără TVA) 

Verificare încadare în standard de cost

se preia valoare din DG - Cost unitar 

aferent investiției (EURO) (Preturi fără 

TVA - Cu standard de cost)           

1.963,89 

2.500



Anexa 3

Înlocuiește Anexa nr. 2.2c la normele metodologice

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv 

TVA)

Lungime drum  - terasamente m. ………. ……….

Lungime drum - strat fundație m.

Lungime drum - strat de bază m.

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m.

Lățime parte carosabilă m. ………. Nu e cazul

Șanțuri/rigole m. ………. ……….

Trotuare m.

Lucrări de consolidare m. ………. ……….

Poduri (număr/lungime totală) buc./m.

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. ………. ……….

Alte capacități ……………….. ………. ……….

Beneficiar (UAT)

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „………………………………...…….”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)

Amplasament:

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)

din care C+M (lei inclusiv TVA)

Curs BNR lei/euro  din data ............

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)

Valoare finanțată de UAT…..... (lei inclusiv TVA)

Valoarea totală a investiției în euro, raportată la km drum (euro fără TVA)

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,

Nume Prenume, ……………..

Semnătura ………….

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE 

ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI 

COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE 

OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021  (euro fără TVA) 

Verificare încadare în standard de cost

se preia valoare din DG - Cost unitar 

aferent investiției (EURO) (Preturi fără 

TVA - Cu standard de cost)

……….



Anexa 3

Înlocuiește Anexa nr. 2.2d la normele metodologicela normele metodologice

Beneficiar (UAT)

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „………………………………...…….”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)

Amplasament:

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)

din care C+M (lei inclusiv TVA)

Curs BNR lei/euro  din data ............

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)

Valoare finanțată de UAT…..... (lei inclusiv TVA)



Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. d) din O.U.G. nr. 95/2021
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv TVA)

Număr obiecte: buc. ………. ……….

Lungime: m. ………. Nu e cazul

Lățime: m. ………. Nu e cazul

Număr deschideri: ………. Nu e cazul

Alte capacități: ………. ……….

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,

Nume Prenume, ……………..

Semnătura ………….

PODURI, PODEȚE, PASAJE SAU PUNȚI PIETONALE, INCLUSIV PENTRU BICICLETE ȘI TROTINETE 

ELECTRICE


