
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOTĂRÂRE NR. 

Din  / Oi/  

Privind: aprobarea cererii definanţare a obiectivu/ui de investiţii Modernizare lucrări de apă  şi 
canalizare în cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari,CFR si Gara de Nord Municipiul Tecuci, 
judeţul Galaţi prin Programul Naţional de lnvestiţiiAnghel Saligny, precum şi pentru aprobarea 

devizuluigeneral estimativ al obiectivului de investiţii 

lniţiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 

Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:  1J3 / Z  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinara, în data de  -   

Având în vedere: 

- necesitatea şi oportunitatea de a obţine finanţare prin Programul Naţional de lnvestiţii Anghel 

Saligny, coordonat de Ministerul Dezvoltă rii, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru 

realizarea obiectivului de investiţii 	Modernizare Iucrări de apă  şi canalizare în cartierele 

Griviţei, Bălcescu, Bulgari,CFR i Gara de Nord Municipiiil Tecuci, judeţul Galaţi 
- Referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrată  sub nr.55883 din 27.10.2021; 

- R 	,ortui de spe 	litate întocmitde Sr iciul lnvestiţii, înregistrat sub nr. 55884 din 27.10.2021; 

În bazareŞ 	
u/i. t 	 UR . ţţ .2,, 4y5 

- 	art. 1, art. 2 ş i art. 4, alin. (1), lit. a),b) din Ordonanţa de urgenţă  nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Naţional de lnvestiţii Anghel Saligny; 
- 	art. 6, alin. (1), lit. a) şi b) din Ordinul nr. 1.333/2021 al Ministrului Dezvoltă rii, Lucrărilor Publice ş i 
Administraţ iei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţ ii 
Anghel Saligny, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a)-d) din Ordonanţa 

de urgenţă  a Guvernului nr. 95/2021; 
- 	art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), precum şi ale alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m) din Ordonanţa 
de urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică rile şi completă rile ulterioare; 

în temeiul art. 139, alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modifică rile şi completă rile ulterioare. 

HOTĂ R ĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă  cererea de finanţare, prevăzută  în anexa nr. I care face parte Integrantă  din prezenta 
hotărâre, în vederea includerii la finanţare a obiectivului de investiţii Modernizare Iucrări de 
apă  si canalizare în cartierele Griviţei, Bălcescii, Biilgari,CFR i Gara de Nord Municipiiil 
Tecuci,judeţul Galaţi prin Programul NaţionaJ de Investiţii Anghel Saiigny 
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Art. 2. Se aprobă  devizul general estimativ al obiectivului de investitii mentionat la art. 1, prevăzut in 
anexa, 2, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul municipiului va depune documentatia la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
Administratiei in vederea obtinerii finantării în cadrul Programul National de Investitii "Anghel 
Saligny. 

Secretarul general al UAT municipiul Tecuci va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor 
şi compartimentelor interesate, precum şi Institutiei Prefectului Judetului Galati pentru controlul 
legafitătii. 

Contrasemnează_nentru legalitate 

Presedintedi sedintă  

Miron Cosn in Nicolae 

SECRtgţ;ffi ~RANk\UAT 

MtAffirattirre4iit, 

jr. Boiţskb,GOrge Lj4t1411 
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Anexa nr. 1 
la norrnele metoclologice 

CERERE DE FINANŢARE 
Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T: TECUCI 

JUDEŢUL: GALATI 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

Număr /data în registrare: 

55946 / 28. I 0.202 1 
(se completează  numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): MUNICIPIUL TECUCI, JUDETUL GALATI 

Denumirea obiectivului de investiţii: 

MODERNIZARELUCRĂRI DE APĂ  ŞI 
CANALIZARE ÎN CARTIERELE GRIVIŢEI, 
BĂLCESCU, BULGARI, CFR ŞI GARA DE 
NORD MUNICIPIUL TECUCI JUDEŢUL 
GALAŢI 

Tip proiect: • . - 	: 	-...........•• 	• 	• 
Proiect lntegrat (mai multe categorii de investiţii). 

. 	. 	. Categoria de investiţie: 

a. alimentări cu apă  şi staţii de tratare a 
apei(construcţie nouă/extindere/reabilitare/ 
modemizare); 
b. sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor 
uzate, inclusiv canalizare pluvială  şi sisteme de 
captare a apelor pluviale (construcţie nouă/ . 	. 	. 
extindere/ reabilitare/ modernizare); 
C. 	: 	. 	;.; 	;- 	. 	.... -. 	- 	 - 
reabilitarc/ modcrnizare); 
d: poduri, podeţe, pasaje sau punţi 

modemizare). 
• . 	. Tip lnvestiţie: Obiectiv de investiţii nou; . 	. 	. 	• 	.. 

Obiectiv de investiţii in continuare. 

Amplasament: 

Străzi 
HORIA 
MĂL URENI 
DIMITRIE HARLESCU 
LINIŞTEI 
NICOLAE IORGA 
MAIOR GENOIU 
CAPITAN VLAD 
AL.PAPADOPOL CALIMAH 
TRZ4 CTORISTILOR 



Localitatea: Tecuci Judeţul: Galaţ i 

Adresa poştală  a solicitantului 
Număr: 66 Cod poştal : 805300 Strada: 1 Decembrie l 9 1 8 

VALENI 
MILITARI 
FDT. MILITARJ 
ELIADE RĂDULESCU 
FDT. ELIADE RĂDULESCU 
FERO VIARI 
OITUZ 
VINĂTORI 
SPERANTEI 
EUGEN BOUREANU 
DRAGOSLA VELE 
PLE VNEI 
MIHAIL KOGALNICEANU 
FDT MIHAI KOGALNICEANU 
MO VILEI 
ZORILOR 
GHEORGHE APOSTU 
EROILOR 
FURCENI 

Duratade implementare a obieetivului de 
investiţll (luni): 

24 LUNI 

Hotărârea consiliului Iocal/judeţean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 

Valoarea totală  a obiectivului de investiţii: 13.532.123,20 LEI CU TVA 
Valoarea solicitată  de Ia bugetul de stat: 13.532.123,2OLEI CU TVA 
Valoarea finanţată  de la bugetul local: 0 LEI CU TVA 
Valoare calculată  conform standardului de 
cost 

11.389.O6OLEIFARA TVA 

Cost unitar aferent investiţiei (calculat) 1 560 LEI FARA TVA 
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
a) 	Pentru alimentări cu apă  şi staţii de tratare a apei: 
-lungimea reţelei de distribuţ ie: 7676 metri; 
-număr locuitori deserviţi (beneficiari direcţi): 5800 locuitori 
-sursă  de apă  : existentă , nu face parte din investiţia de faţă  
-rezervor de inmagazinare: existent, nu face parte din investiţia de faţă  
-staţie de tratare a apei: existent, nu face parte din investiţia de faţă  

b)Pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate: 

- tip retea de :ape uzate 
apepluviale 

-lungime retea de canalizare ( colectare) : ape uzate - 1901 metri 
ape pluviale - 3329 metri 

-număr Iocuitori echivalenţi (beneficiari direcţi) canalizare ape uzate:1500 locuitori 
- staţie de epurare : existentă, 	nu face parte din investiţia de faţă  
4.DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Reprezentantul legal al solicitantului: 



Nume şi prenume : Lucian — Grigore COSTIN 
Functia : Primar 
Număr de telefon fix: 0372364111 
Număr de telefon mobil: 
Adresa posta electronică (obligatoriu) :  
Persoana de contact 
Nume şi prenume: Trifan Dan 
Functia : Şef Serviciu Investitii 
Număr de telefon: 
Adresa posta electronică :  

Subsemnatul Lucian-Grigore COSTIN, avănd functia de Primar, In calitate de 
reprezentant legal al UAT Municipiul Tecuci, judetul Galati, confirm că obiectivul de investitii pentru 
care solicit finantare nu este inclus la finantare 1n programele derulate din fonduri externe 
nerambursabile 1n perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe nationale sau comunitare, 
inclusiv din contracte de Imprumut semnate cu institutii de credite sau institutii financiare sau 
internationale, 
confirm că respect prevederile art.4 alin(10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 95 / 2021 pentru 
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", 
confirm că informatiile incluse in aceast'ă cerere şi detaliile prezentate 1n documentele anexate sunt 
corecte. 
De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoştintă de niciun motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi Intărziat. 

Primar 
Lucia-Grigore COSTIN 



DEVIZUL GENERAL 

al obiectivului de investiţii 

MODERNIZARE LUCRĂRI DE APĂ  ŞI CANALIZARE ÎN CARTIERELE GRIVIŢEI, 

BĂLCESCU,BULGARI,CFR ŞI GARA DE NORD, MUNICIPIUL TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI 

Nr. crt. 
Denumirea capitoielor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 

(fără  TVA) 
TVA 

Valoare 	cu 

TVA 

2 3 4 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţ ia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială  
0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă  tehnică  
3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 

3.6 

3.7 

Studii 61.000,00 11.590,00 72.590,00 

Studii de teren 35.000,00 6.650,00 41.650,00 

Raport privind impactul asupra mediului 26.000,00 4.940,00 30.940,00 

AIte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

Documentaţii-suport şi cFieltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 35.000,00 6.650,00 41.650,00 

Expertizare tehnică  15.000,00 2.850,00 17.850,00 

Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic aI clădirilor 0,00 0,00 0,00 

Proiectare 635.000,00 120.650,00 755.650,00 

Temă  de proiectare 0,00 0,00 0,00 

Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

Studiu de fezabilitate/documentaţ ie de avizare a 

Iucrărilor de intervenţii şi deviz general 135.000,00 25.650,00 160.650,00 

Documentaţii!e tehnice necesare în vederea 

ohţinerii avizelor/acordu ri lor/au torizaţ i i lor 25.000,00 4.750,00 29.750,00 

Verificarea tehnică  dc calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie 25.000,00 4.750,00 29.750,00 

Proiect tehnic şi detalii de execuţie 450.000,00 85.500,00 535.500,00 

Organizarea procedurilor de achiziţie 80.000,00 15.200,00 95.200,00 

Consultanţă  0,00 0,00 0,00 

3.2 

3.4 

3.3 



3.7.1 
Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 0,00 0,00 0,00 

3.7.2 Auditui financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenţă  tehnică  150.000,00 28.500,00 178.500,00 

3.8.1 Asistenţă  tehnică  din partea proiectantu!ui 30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.8.1.1 
Asisterita tehnica pe perioada de execuţ ie a 

lucrărilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

3 8 	2 

Asistenta tehnica pentru participarea 
proiectantului la fazele inciuse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

Total capitol 3 976.000,00 185.440,00 1.161.440,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază  
4.1 Construcţ ii şi instalaţii 8.300.000,00 1.577.000,00 9.877.000,00 

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 8.300.000,00 1.577.000,00 9.877.000,00 

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 1.500.000,00 285.000,00 1.785.000,00 

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 1 .500.000,00 285.000,00 1 .785.000,00 

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0 00 nO v,v n v, 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită  montaj 0,00 0,00 0,00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită  montaj şi echipamente de 
transport 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 9.800.000,00 1.862.000,00 11.662.000,00 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 180.000,00 34.200,00 214.200,00 

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalatii aferente 

organizării de şantier 180.000,00 34.200,00 214.200,00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 109.780,00 0,00 109.780,00 

Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare 

Cota aferentă  ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii 9.980,00 0,00 9.980,00 



0,00 buget local 

TOTAL GENERAL ( cu TVA) din care: 
buget de stat 13.532.123,20 

5.2.3 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului 1n 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii 49.900,00 

0,00 
49.900,00  

5.2.4 
, 

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 49.900,00 0,00 49.900,00 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 323.280,00 61.423,20 384.703,20 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 5 613.060,00 95.623,20 708.683,20 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00.  0,00 0,00 
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 11.389.060,00 2.143.063,20 13.532.123,20 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 9.980.000,00 1.896.200,00 11.876.200,00 

Preţuri fără TVA 
Cu standard de 
cost 

fără standard 
de cost 

Valoare CAP 4 9.800.000,00 0,00 
Valoare investiţie 11.389.060,00 0,00 

Cost unitar aferent investiţiei 1.560,00 0,00 
Cost unitar aferent investiţiei (EURO) 315,82 0,00 

Data 25.10.2021 
Curs Euro 4,9472 

Valoare de referinţă pentru determinarea 
incadrării in standardul de cost (locuitori 
beneficiari/locuitori echivalenţi/locuitori 
echivalenţi beneficiar/km) 

5800 persoane - 
alimentare apa 

1500 persoane - 
ape uzate 

intocmit, 
DM BUILDINGS&ROADS ENGINEERING&PARTNERSHIP SLfil  
Ec. Darie Mădălin 

Primar 
Lucian-Grigol:e COSTIN 



Anexa nr. 2.2a 

la normele metodologice 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

Denumirea obiectivului de investiţ ii: 	  

Faza (nota conceptualălSFtDALl/PT) 

Beneficiar (UAT) 

Ampiasament 

Valoarea totală  a investiţiei (Iei, inclusiv TVA) 

din care C+M (Iei, inclusiv TVA) 

Curs BNR Iei/euro din data 
	

IJ 
Vaioarea finanţată  de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administraţ iei (cheltuieli eligibile lei, inciusiv TVA) 

Valoare finanţată  de UAT........(Iei, inclusiv TVA) 

Alimentări cu apă  şi staţii de tratare a apei 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Valoare (lei 
urgenţă  a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ,,Anghel U.M. Cantitate inclusiv TVA) 
Saligny 

Sursa de apă  buc. 	 

Instalaţ iile de pompare buc. 	 

Staţia de clorinare a apei buc. 	 

Staţia de tratare a apei buc. 	 

Conductele de aducţiune m 

Rezervor de înmagazinare a apei potabile buc. 	 

Staţiile de pompare şi repompare a apei potabile buc. 	 

Reţelele de distribuţie M 7676 	3 .000.000 



Branşamente individuale 
.Alte capacităţi 
Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branşamente individuale) 
Total locuitori 

buc. 

loc. 
loc. 

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 	 (euro, 
fără TVA)  

1.250 Euro/km 

Verificare incadrare in standard de cost 

    

 

Valoarea totală a investiţiei in euro, inclusiv TVA. raportată la numărul de beneficiari direcţi/km drum (euro. fără 
TVA) 

404,27 Euro/km 

   

Primar 

  

Nume şi prenume Lucian-Grigore COSTIN 



Anexa nr. 2.2b 

la normee metodologice 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

Denumirea obiectivului de investitii:,, 	  

Faza (nota conceptuală/S F/DA L l/PT) 

Beneficiar (UAT) 

Amplasament 

Valoarea totală  a investiţ iei (lei. inclusiv TVA) 

din care C+M (Iei, inclusiv TVA) 

Curs BNR lei/euro din data 4,9472 din 25.10.2021 

Valoarea finantată  de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administraţ iei (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) 

Valoare finanţată  de UAT........(Iei, inclusiv TVA) 

Sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială  şi sisteme de captare a apelor 
pluviale 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţ ii de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de 
Valoare (lei, 

urgenţă  a Guvemului nr. 95/202 1 pentru aprobarea Programului naţional de investiţ ii ,,Anghel U.M. Cantitate 
inclusiv TVA) 

Sal igny 

Staţie de epurare buc. 	 

Staţii de pompare şi repompare a apei uzate buc. 	 

Reţea de canalizare apă  uzată  M 1 90 1 3.000.000 

Conductă  de evacuare a apei epurate în emisar buc. 300 240.000 

Guri de vărsare în emisar buc. 300 	240.000 

Racorduri individuale buc. 	2900 

Alte capacităţ i: 

Total locuitori echivalenţ i ce vor beneficia direct (pentru care se realizează  racorduri individuale) loc. 5800 780.000 



Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 	 (euro fără 
TVA) 

2500 Euro/km 

Total locuitori echivalenţi loc. 	 
Total locuitori loc. 	 

Capachăţi canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale U.M. Cantitate Valoare (lei, inclusiv TVA) 
Guri de scurgere buc. 300 240.000 
Reţea de canalizare apă pluvială 3329 2.000.000 
Staţii de pompare şi repompare a apei pluviale buc. 	 
Guri de vărsare in emisar buc. 	 
Alte capacităţi: 

Verificare Incadrare 1n standard de cost 

Valoarea totală a investiţiei In euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcţi/km drum (euro, fără 
TVA) 

226 Euro/km 

Primar 
Nume şi prenume Lu.ciah-LG~re COSTIN 


