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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 PRIMARUL 
COMUNEI 

GURA VITIOAREI 

 

Nr. 8293/11.10.2021 
 

 PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul 

de investitie ,,Infiintare sistem de canalizare in satele Gura Vitioarei, Fagetu si 
Fundeni, comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova’’, prin Programul National de 

Investitii Anghel Saligny aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021 
 

 
Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei intrunit in sedinta ordinara din data de __________ 
Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 8295/11.10.2021 intocmit de catre Coserea 

Diana Raluca - responsabil achizitii publice, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Gura Vitioarei, Judetul Prahova;  

-  Referatul de aprobare al primarului Comunei Gura Vitioarei, Judetul Prahova, 
inregistrata la nr. 8294/11.10.2021; 

-  Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
112793/22.09.2021;  

-  Devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Infiintare sistem de canalizare 
in satele Gura Vitioarei, Fagetu si Fundeni, comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova’’, 
prin Programul National de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021 
intocmit de catre proiectant ing. Sticea Stefan Andrei din cadrul SC YDA PROIECT 
CONSULTING SRL; 

- Art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, a) republicată; 
- Art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;  
- Art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
- O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”;  
- Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul 
national de investitii ,,Anghel Saligny”;  

- Art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente 
obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny";  

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Gura Vitioarei.  
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Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2) lit.b si alin.4) lit.d, art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ. 

 

 

HOTĂRĂȘTE 
 
 
Art.1 Se aproba cererea de finantare (Anexa 1 la Normele metodologice) si devizul general 
estimativ a obiectivului de investitie ,,Infiintare sistem de canalizare in satele Gura 
Vitioarei, Fagetu si Fundeni, comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova’’, prin Programul 
National de Investitii Anghel Saligny aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021, anexa nr. 1, respectiv 
anexa nr. 2.1 avand urmatorii indicatori: 

  
Valoare fara 

TVA 

Valoare 

TVA 

Valoare cu 

TVA 

  TOTAL GENERAL 36,556,682.57 6,880,065.93 43,436,748.50 

  
Din care C + M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
30,528,117.40 5,800,342.31 36,328,459.71 

          
     

 

TOTAL GENERAL (cu 

TVA) din care: 
43,436,748.50 

  

 
buget de stat 42,846,028.50 

  

 
buget local 590,720.00 

  

     

 
Preturi fără TVA 

Cu standard de 

cost 

Fara 

standard de 

cost 
 

 
Valoare CAP. 4 33,196,467.40 0.00 

 

 
Valoare investitie 36,556,682.57 0.00 

 

 
Cost unitar aferent investiției  9,380.72 0.00 

 

 

Cost unitar aferent investiției 
(EURO) 

1,895.48 0.00 
 

     

 
Data 23/09/2021 

  

 
Curs Euro 4.9490 

  

 

Valoare de referință pentru 
determinarea incadrarii in 

standard de cost (locuitor 

beneficiari/locuitori 

beneficiari/km) 

3897 
  

    
Art.2 Se aproba cofinantarea din bugetul local al comunei Gura Vitioarei, judetul Prahova, a 
categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pri Programul National de 
Investitii pentru obiectivul ,,Infiintare sistem de canalizare in satele Gura Vitioarei, Fagetu si 
Fundeni, comuna Gura Vitioarei, judetul Prahova’’, in suma de 590720,00 lei inclusive TVA.  
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Art.3 Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică si se comunică Instituţiei prefectului - judeţul 
Prahova , primarului localităţii si tuturor compartimentelor de resort din aparatul de 

specialitate al primarului , prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 

Gura Vitioarei si se publica in Monitorul Oficial Local prin compartimentul monitorizare 

proceduri administrative. 

 

 

                       Initiator 
                        Primar                           
                                                                                                 Avizat, 
              Stanescu Gheorghe      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI GURA VITIOAREI,  

                                                                                Jr. Constantin Nicoleta Corina     


