ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PETREŞTI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Petresti nr 73/04.11.2021 privind aprobarea
cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul
“Extindere retea canalizare in satele Petresti, Puntea de Greci si Coada Izvorului”

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
AVAND IN VEDERE:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Petresti
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- Raportului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
- Cererea de finanțare nr. 11446 / 4.11.2021, înregistrată la MDLPA cu nr. 140975 /
5.11.2021 referitoare la obiectivul de investiții “Extindere retea canalizare in satele Petresti,
Puntea de Greci si Coada Izvorului”
- Adresa Direcției Generale de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 168/26.01.2022
Hotararea Consiliului Local Petresti nr. 73/04.11.2021 privind aprobarea cererii de
finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul “Extindere retea canalizare in satele
Petresti, Puntea de Greci si Coada Izvorului”, in vederea depunerii in cadrul Programului
national de investitii ANGHEL SALIGNY;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny";
- Ordinului Ministerului Administatiei Publice nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel
Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021
- Ordinul MDLPA nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente
obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“
- prevederile art.44 din Legea Finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și
completările ulterioare;
prevederile art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.n) si art.139 alin (1) din din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.196,alin.1,lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

PROPUNE:
Art. 1 Se modifica Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Petresti nr 73/04.11.2021
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul
“Extindere retea canalizare in satele Petresti, Puntea de Greci si Coada Izvorului” în ceea ce
privește valoarea costul unitar aferent investitiei(lei/euro) si valoarea de referinta pentru
determinarea incadrarii in standardul de cost pentru obiectivul de investitii menționat anterior,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se modifica devizul general estimative pentru proiectul “Extindere retea canalizare
in satele Petresti, Puntea de Greci si Coada Izvorului” în ceea ce privește valoarea costul unitar
aferent investitiei(lei/euro) si valoarea de referinta pentru determinarea incadrarii in standardul
de cost pentru obiectivul de investitii menționat anterior, conform anexei nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consilului Local Petresti nr. nr 73/04.11.2021

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul
“Extindere retea canalizare in satele Petresti, Puntea de Greci si Coada Izvorului”, rămân
neschimbate.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei Petresti;
Art. 6 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile
consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la
data adoptării.

INITIATOR
Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel
CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL ,
Ing. Zamfirescu Mihaela

Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare nr. ________________
Anexa nr.1 la normele metodologice
CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
UAT: PETRESTI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Număr /data înregistrare:
11446/04.11.2021

Nr. MDLPA:

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):
Denumirea obiectivului de investiții:
Tip proiect:
Categoria de investiție:
Tip investiție:

Amplasament:
Durata de implementare a obiectivului de
investiții (luni):
Hotărârea consiliului local/județean de
aprobare/ Hotărârea A.D.I.
Valoarea totală a obiectivului de investiții:
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:
Valoarea finanțată de la bugetul local:
Valoare calculată conform standardului de cost
Cost unitar aferent investiției (calculat) (lei fara
TVA/km sau locuitor sau locuitor echivalent

COMUNA PETRESTI
“Extindere retea canalizare IN SATELE Petresti,
Puntea de Greci si Coada Izvorului
Proiect cu o singură categorie de investiție;
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor
uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de
captare a apelor pluviale (extindere)
- obiectiv de investiții nou;
Comuna Petresti, satele Petresti, Puntea de Greci si
Coada Izvorului, judetul Dambovita

36 luni
73/04.11.2021
15.034.149,99 lei
14.557.554,99 lei
476.595,00 lei
12.652.312,39 lei
10.121,85

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 prin presiune (colectare): 11.500,00 metri;
— număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 1250
— stație de epurare: existenta

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal)
Strada: Principala
Localitatea:Petresti

Număr: 1

Cod poștal:137350
Județul: Dâmbovița

Reprezentantul legal al solicitantului :
Nume şi prenume: Andrei Lucian Daniel
Funcție: PRIMAR
Număr de telefon fix:0245 730084
Număr de telefon mobil: 0744558441
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariapetresti@primariapetresti.ro
Persoana de contact:
Nume şi prenume: Andrei Lucian Daniel
Funcție: PRIMAR
Număr de telefon: 00245 730084
Adresă poștă electronică: primariapetresti@primariapetresti.ro
Subsemnatul Andrei Lucian Daniel, având funcția de primar, în calitate de
reprezentant legal al UAT Comuna Petresti, județul Dâmbovița,
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 20212027 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,
Andrei Lucian Daniel
Semnătura ………….
INITIATOR
Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel
CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL ,
Ing. Zamfirescu Mihaela

