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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

1. Obiectul proiectului de hotarare: 

      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’’ intocmit de catre 

proiectant ing. Sticea Stefan Andrei din cadrul SC YDA PROIECT CONSULTING SRL  

finantat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny 

       In urma executarii si predarii catre institutia noastra a devizului general 

estimativ intocmit de proiectantul SC YDA PROIECT CONSULTING SRL,  se impune 

aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al lucarii in 

conformitate cu documentatia primita de la proiectant. 

 

Aprobarea devizului general estimativ predat de SC YDA PROIECT CONSULTING SRL 

 

VALORI    exclusiv TVA   inclusiv TVA 

Valoare C+M    30528117,40   36328459,71  

Valoare totala                               36556682,57                                43436748,50 

 

2. Incadrarea in prevederile legale 

 

-  O.U.G.  nr. 95/2021 privind aprobarea Programului National de Investitii ,,Anghel 

Saligny’’. 



     - Prevederile HGR 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind 

etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

     -  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 

Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny’’; 
     -  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";  
     - Prevederile Legii 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

     

Avand in vedere cele de mai sus, propun si sustin aprobarea proiectului de 

hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 

conform anexei atasate.  (deviz general al obiectivului si cererea de finantare). 

 

 

Intocmit, 

Ec. Coserea Diana Raluca 


