ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA SEIMENI
PRIMAR

Nr. 5736/23.09.2021
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici initiali si
actualizati si a devizului general al obiectivului de investitii initial si actualizat
pentru investitia
“ASFALTARE STRAZI IN COMUNA SEIMENI, JUDETUL CONSTANTA”
Având in vedere intrarea în vigoare a Normelor 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.
Potrivit art. 6, alin. (5) din Normele Metodologice se consideră eligibile
proiectele integrate doar acelea care fac parte din categoria prevăzută la art. 4, alin (6) ,
lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de
investiții ”Anghel Saligny” și anume:
(6) Se poate acorda finantare pentru obiectivele de investitii din categoria
prevazuta la alin. (1) lit. c), care se afla pe amplasamente din interiorul
localitatilor, unde:
c) nu pot fi realizate lucrarile la sistemele de alimentare cu apa si/sau
canalizare, avand in vedere ca acestea nu sunt viabile economic.

Propunem aprobarea indicatorilor tehnico economici initiali si actualizati si a
devizului general al obiectivului de investitii initial si actualizat pentru investitia
“ASFALTARE STRAZI IN COMUNA SEIMENI, JUDETUL CONSTANTA”
reprezentând valoarea investiţiei rezultată din deviz, după cum urmează:
1. Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA – 12.694.428,83 lei, din care:
Bugetul de Stat = 12.505.598,83 lei
Bugetul local = 188.830,00 lei
Din care C+M = 9.389.097,670 lei fără TVA la care se adaugă TVA 1.783.928,557 lei.

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin.(4), lit. d)
din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propun spre
dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Seimeni, proiectul de hotarare în
forma prezentata.
Primar,

ŞERBAN MITICĂ

