
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494 

                          E-mail: primariatamaseni@yahoo.com 
                            

                                                            H O T Ă R Â R E 

Nr.91 din 22.10.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și devizului estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în 

comuna Tămășeni, județul Neamț” 
 

 

 Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ; 

     Având în vedere prevederile: 

         - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

         - Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții 

„Anghel Saligny”, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei nr. 1333/2021. 

    Luând act de: 

        - referatul de aprobare nr. 8899 din 15.10.2021 a primarului Comunei Tămăşeni, in 

calitatea sa de iniţiator;  

        - raportul de specialitate  nr. 8990 din 15.10.2021 al compartimentului de specialitate cu 

atribuţii în domeniu;  

        - avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local  

      În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. n), ale art. 

139, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Adoptă prezenta, 

           HOTĂRÂRE: 

          
Art. 1. Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

și devizul general estimativ al obiectivului de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă 

și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni, județul Neamț”, conform anexelor nr. 1 

și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Tămășeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.. 

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului si Institutiei Prefectului 

Judeţului Neamţ, in vederea exercitării controlului de legalitate, va asigura publicitatea 

acesteia in condiţiile legii. 

 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

EMANUEL BULAI                                       Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

mailto:primariatamaseni@yahoo.com


Anexa nr. 1  la HCL  nr.91 din 22.10.2021 

 

 

Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: TĂMĂȘENI 

JUDEȚUL: NEAMȚ 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

…........../…......................... 

(se completează numărul de către U.A.T.) 

…........../….........................  

(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. TĂMĂȘENI, JUDEȚUL NEAMȚ 

Denumirea obiectivului de investiții: 

Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere 

rețea de canalizare în comuna Tămășeni, județul 

Neamț 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Proiect integrat (mai multe categorii de investiții). 

Categoria de investiție: 

a. alimentări cu apă și stații de tratare a 

apei(construcție nouă/extindere/reabilitare/  

modernizare); 

b. sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor 

uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de 

captare a apelor pluviale (construcție nouă/ 

extindere/ reabilitare/  modernizare); 

c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 

reabilitare/  modernizare); 

d. poduri, podețe, pasaje sau punți 

pietonale(construcție nouă/ extindere/ reabilitare/  

modernizare). 

Tip investiție: 
Obiectiv de investiții nou; 

Obiectiv de investiții în continuare. 

Amplasament:  U.A.T. Tămășeni, județul Neamț 

Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): 
19  LUNI 

Hotărârea consiliului local/județean de 

aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 

…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 23.230.117,06 lei cu TVA 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 22.636.307,06 lei cu TVA 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  593.810,00  lei cu TVA 



Valoare calculată conform standardului de 

cost 

Extindere sistem de alimentare cu apa -  

4.853.474,94  lei fara TVA 

Extindere retea de canalizare -  

14.695.600,78  lei fara TVA 

Per total investitie - 19.549.075,72   lei fara TVA 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 

Extindere sistem de alimentare cu apa -  

3.033,42 lei fara TVA / locuitor 

Extindere retea de canalizare - 3.324,80 lei fara TVA 

/ locuitor echivalent 

Per total investitie - 4.422,87 lei fara TVA / locuitor 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

e) Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei: 

- Lungime rețea de distribuție: 7.422 metri; 

- Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): 1.600; 

- Sursa de apă: nouă/ existentă;  

- Rezervor de înmagazinare: nou/ existent; 

- Stație de tratare a apei: nouă/ existentă. 

 

 

f) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate: 

- Tip rețea: ape uzate / pluvială / mixtă; 

- Lungime rețea de canalizare (colectare): 20.632  metri; 

- Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 4.420; 

- Stație de epurare: nouă/ existentă. 

 

g) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum județean/ Drum comunal/ Drumuri publice din interiorul localităților; Centură 

ocolitoare (tip autostradă/ tip drum național cu 4 benzi/ tip drum național cu 2 benzi / alt tip) 

- Clasă tehnică: Clasă tehnică I ÷ V 

- Lungime drum: ……………metri; 

- Lucrări de consolidare: da/nu; 

- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da/nu; 

- Trotuare: da/nu; 

- Locurile de parcare, oprire și staționare: da/nu; 

- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: ……..; 

- Bretele de acces, noduri rutiere: da/nu; 

- Alte lucrări de arta: da/nu. 

 

h) Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip: 

- Drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: Drum județean/ Drum comunal/ Drumuri publice 

din interiorul localităților; 

- Număr obiecte: …………; 

- Lungime: ………..m; 

- Număr deschideri: ……….; 

- Număr benzi / lățime: ……… 

 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALESOLICITANTULUI 



Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: UNIRII Număr: 157 Cod poștal: 617465 

Localitatea: TĂMĂȘENI Județul: NEAMȚ 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: LUCACI  ȘTEFAN 

Funcție: PRIMAR 

Număr de telefon fix:  0233.749.494 

Număr de telefon mobil: 0762.246.231 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariatamaseni@yahoo.com 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: LUCACI  ȘTEFAN 

Funcție: PRIMAR 

Număr de telefon: 0762.246.231 

Adresă poștă electronică: primariatamaseni@yahoo.com 

 

 

Subsemnatul LUCACI  ȘTEFAN, având  funcția de Primar, în calitate de reprezentant 

legal al U.A.T. TĂMĂȘENI,  județul NEAMȚ, 

 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțarenu este inclus la finanțare în 

programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 

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, 

LUCACI  ȘTEFAN 

Semnătura …………. 
 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

             BULAI EMANUEL 

          Semnătura ……….........…. 
 

 


