ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA FRUMUȘANI
CONSILIUL LOCAL

Nr.401/02.11.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție
„ÎNFIINȚARE REȚELE DE CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI
PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, in vederea includerii la finanțare prin
Programul național de investiții „Anghel Saligny”
Consiliul Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași, întrunit în ședință „de indata” astăzi 03.11.2021
Avand in vedere:
 Raportul de fundamentare nr.399/02.11.2021 al D-lui Bălan Florică, Primarul Comunei Frumușani, prin
care se propune aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție
„ÎNFIINȚARE REȚELE DE CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI
PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, in vederea includerii la finanțare prin
Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
 Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Frumușani, județul Călărași nr.
400/02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiție „ÎNFIINȚARE REȚELE DE CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI
PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, in vederea includerii la finanțare prin
Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
 Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de
investiții „Anghel Saligny”;
 Dispozițiile art.6 alin.(1), lit.b) din Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta 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 urgenta a Guvernului nr. 95/2021
 Ținând seama de dispozițiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
 Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997
 Dispozițiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 Prevederile art.129 alin.4 lit.b) si d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.136, alin.1, și al art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN:
Art. 1. - Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție „ÎNFIINȚARE REȚELE DE
CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” in vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny” conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. – Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție „ÎNFIINȚARE REȚELE DE
CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI,
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JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, in vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny”, conform anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
a) Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA - 28.734.295,93 lei
din care C+M
- 22.456.333,17 lei
Art. 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Frumușani, reprezentând contribuția din valoarea
proiectului, în cuantum de 199.879,16 lei cu T.V.A, pentru cofinanțarea proiectului „ÎNFIINȚARE REȚELE
DE CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”.
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Frumușani si
compartimentul Achiziții si Investiții.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului Comunei, in termenul prevăzut de lege,
primarului Comunei Frumușani si prefectului județului Călărași și se aduce la cunoștință publică prin publicarea
in Monitorul Oficial al Comunei Frumușani, precum și pe pagina de internet www.primaria-frumusani.ro.
Aducerea la cunoștință publica se face prin afișare publica la sediul Primăriei Comunei
Frumușani.
Primar
BĂLAN FLORICĂ

Avizeaza Secretar General
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS

………………………

………………………….
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Anexa nr.1 la HCL nr._____/________
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

CERERE DE FINANTARE
Programul național de investiții „Anghel Saligny“
Pentru obiectivul de investiție „ÎNFIINȚARE REȚELE DE CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE
POSTĂVARI, ORĂȘTI SI PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
1. INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE
U.A.T COMUNA FRUMUȘANI.
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE
JUDETUL CĂLĂRAȘI
SI ADMINISTRATIEI
(se completează numărul de înregistrare de la registratura
Număr/data înregistrare:
MDLPA)
(Se completează numărul de către U.A.T.)
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Beneficiar (U.A.T./A.D.I.):
U.A.T. COMUNA FRUMUȘANI
ÎNFIINȚARE REȚELE DE CANALIZARE IN
Denumirea obiectivului de investiții:
LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI PĂDURIȘU,
COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Tip proiect:
- proiect cu o singura categorie de investiție;
b) sisteme de canalizare si stații de epurare a apelor uzate,
inclusiv canalizare pluviala si sisteme de captare a apelor
Categoria de investiție:
pluviale (construcție noua);
Tip investiție:

- obiectiv de investitii nou;

LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI PĂDURIȘU,
COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
(perioada exprimata in luni cuprinsa intre data aprobării notei
Durata de implementare a obiectivului de
conceptuale si data încheierii procesului-verbal privind
investitii (luni):
admiterea recepției finale)
60 de luni
(număr/data)
Hotărârea consiliului local
........................................................................
(Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
Valoarea totala a obiectivului de investiții:
28.734.294,93 lei
(Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
Valoarea solicitata de la bugetul de stat:
28.534.416,77 lei
(Se va prezenta valoarea in lei cu TVA.)
Valoarea finanțată de la bugetul local:
199.879,16 lei
(Se va prezenta valoarea in lei fără TVA.)
Valoare calculata conform standardului de cost
11.513,88 lei/ locuitor echivalent
Amplasament:
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(Se va prezenta valoarea in lei fara TVA.)
14.206,46 lei/ locuitor echivalent
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
b) Pentru sisteme de canalizare si stații de epurare a apelor uzate:
- tip rețea: ape uzate;
- lungime rețea de canalizare (colectare): 22.474 metri conducta noua de canalizare + 1.941 metri conducta de
refulare;
- număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 1.702 locuitori echivalenti;
- statie de epurare: transfer la Statia de Epurare Budesti;
Cost unitar aferent investiției (calculat)

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.)
Strada:Principală
Numar:81
Cod poștal:
Localitatea: Frumușani
Județul: Călărași
Reprezentantul legal al solicitantului:
Nume si prenume: Bălan Florică
Funcție: Primar
Număr de telefon fix: 0242.516.012
Număr de telefon mobil:
Adresa posta electronica (obligatoriu): primaria_frumusani@yahoo.com
Persoana de contact:
Nume si prenume: Bălan Florică
Funcție: Primar
Număr de telefon:
Adresa posta electronica: primaria_frumusani@yahoo.com
Subsemnatul, BĂLAN FLORICĂ, având funcția de PRIMAR, in calitate de reprezentant legal al
U.A.T. FRUMUȘANI, județul CĂLĂRAȘI,
Confirm ca obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare in programele
derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe
naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții
financiare interne sau internaționale,
Confirm ca respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“,
Confirm ca informațiile incluse in aceasta cerere si detaliile prezentate in documentele anexate sunt
corecte.
De asemenea, confirm ca la data prezentei nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar
putea sa nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

PRIMAR
BĂLAN FLORIN
Semnatura .......................
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Anexa nr.2 la HCL nr._____/________
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţie : "INFIINTARE RETELE DE CANALIZARE IN LOCALITATILE
POSTAVARI, ORASTI SI PADURISU, COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI"

Valoare ( inclusiv T.V.A. )
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

1

2

Valoare
(fără T.V.A. )
LEI
3

TVA

Valoare cu TVA

LEI
4

LEI
5

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
1.2
1.3
1.4

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la
starea inițială

0,00
29.394,96

0,00
5.585,04

0,00
34.980,00

13.717,65

2.606,35

16.324,00

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

19.596,64

3.723,36

23.320,00

62.709,24

11.914,75

74.623,99

TOTAL CAPITOL 1

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

74.221,50

14.102,09

88.323,59

74.221,50

14.102,09

88.323,59

0,00

0,00

0,00

19.596,64

3.723,36

23.320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.665.714,23

316.485,71

1.982.199,94

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.328,57

1.582,43

9.911,00

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Studii
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de
avize, acorduri și autorizații
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și auditul
energetic al clădirilor
Proiectare

3.5.1
3.5.2

Temă de proiectare
Studiu de prefezabilitate

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții și deviz general

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

241.528,56

45.890,43

287.418,99

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție

249.857,13

47.472,86

297.329,99

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

1.165.999,96
11.757,98
42.439,02
55.355,24

221.539,99

1.387.539,95

2.234,02
8.063,41
10.517,50

13.992,00
50.502,43
65.872,74

1.794.863,11

341.024,00

2.135.887,11

3.6
3.7
3.8

Organizarea procedurilor de achiziţie
Consultanţă
Asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3
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Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

Construcţii şi instalaţii
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
necesită montaj
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu
necesită montaj și echipamente de transport
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Dotări
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Active necorporale
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost

18.451.747,00

3.505.831,93

21.957.578,93

18.451.747,00
0,00

3.505.831,93
0,00

21.957.578,93
0,00

97.673,00

18.557,87

116.230,87

97.673,00
0,00

18.557,87
0,00

116.230,87
0,00

1.047.218,00

198.971,42

1.246.189,42

1.047.218,00
0,00

198.971,42
0,00

1.246.189,42
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL CAPITOL 4
19.596.638,00
Capitolul 5
Alte cheltuieli

3.723.361,22

23.319.999,22

193.743,34

36.811,24

230.554,58

184.517,47

35.058,32

219.575,79

9.225,87

1.752,92

10.978,79

206.227,28

0,00

206.227,28

0,00

0,00

0,00

93.227,45

0,00

93.227,45

18.645,49

0,00

18.645,49

94.354,34

0,00

94.354,34

0,00

0,00

0,00

2.145.463,82
0,00

407.638,13
0,00

2.553.101,95
0,00

2.545.434,45

444.449,37

2.989.883,82

7.544,71
97.983,19

1.433,49
18.616,81

8.978,20
116.600,00

105.527,90

20.050,30

125.578,20

24.179.394,20

4.554.901,73

28.734.295,93

Organizare de şantier
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de
șantier
Cheltuieli conexe organizării șantierului
Comisioane, taxe, cote, costul creditului
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii
finanțatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de
construcții
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de
construcții
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de
construire/desființare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuieli pentru informare și publicitate
TOTAL CAPITOL 5

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1
6.2

Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL
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Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

18.870.868,21

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:

28.734.295,93

buget de stat

28.534.416,77

buget local

199.879,16

Valoare CAP. 4
Valoare investitie
Cost unitar aferent investiției
Cost unitar aferent investiției (EURO)

Cu standard
de cost
19.596.638,00
24.179.394,20
14.206,46
2.871,09

Preturi fără TVA

Data
Curs Euro
Valoare de referință pentru determinarea
încadrării în standardul de cost (locuitori
beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/
km)

3.585.464,96

22.456.333,17

Fara standard
de cost
0,00
0,00
0,00
0,00

02.11.2021
4,9481 media BNR din octombrie
1702
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COMUNA FRUMUȘANI
JUDETUL CĂLĂRAȘI
Comuna Frumușani, județul Călărași; cod fiscal:3796969; Tel./Fax: 0242-516012,

Nr. 400/02.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind necesitatea si oportunitatea aprobarii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
obiectivul de investiție „INFIINTARE RETELE DE CANALIZARE IN LOCALITATILE
POSTAVARI, ORASTI SI PADURISU, COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI”, in
vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”








Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de
investiții „Anghel Saligny”;
Dispozițiile art.6 alin.(1), lit.b) din Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta 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 urgenta a Guvernului nr. 95/2021
Ținând seama de dispozițiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997
Dispozițiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
Prevederile art.129 alin.4 lit.b) si d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei ca urmare a necesitații aprobării includerii
investiției sus-menționate în Programului național de investiții „Anghel Saligny, instituit prin Ordonanța de
urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” și în
conformitate cu prevederile art.6 alin.(1), lit.b) din Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta 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 urgenta a Guvernului nr. 95/2021 care precizează „”
Inițierea proiectului de hotărâre are la bază și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia „Documentaţiile tehnicoeconomice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din
bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau
garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative.”
De asemenea, potrivit prevederilor art.6 alin.(1), lit.b) din Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.
95/2021,
„Art. 6. - (1) In vederea includerii la finantare prin program, beneficiarii transmit, in termenul prevazut la
art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, cererea de finantare, intocmita conform modelului prevazut in anexa
nr. 1, la care se anexeaza:
a) devizul general estimativ, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 2.1;
b) hotararea consiliului local/hotararea consiliului judetean/hotararea asociatiei de dezvoltare
intercomunitara pentru obiectivele de investitii realizate prin asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru
aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ prevazut la lit. a);
c) ..."
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Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului național de investiții „Anghel Saligny” și cu respectarea prevederilor art.129 alin.4 lit.b) si d) din
O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propun adoptarea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de
zi, in forma prezentata de inițiator.
Compartiment Financiar-Contabil
Cons.Sup. Tone Corina Anisoara
..............................
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ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL FRUMUSANI
NR.399/02.11.2021
RAPORT DE FUNDAMENTARE
Subsemnatul Bălan Florică primar al comunei Frumușani județul CĂLĂRAȘI supun atenției Consiliului
Local Frumușani proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ
pentru obiectivul de investiție „INFIINTARE RETELE DE CANALIZARE IN LOCALITATILE
POSTAVARI, ORASTI SI PADURISU, COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI”, in vederea
includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
Prin implementarea obiectivului de investiție, se urmărește:
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de prevederile Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“,, conform căreia în termen de 30
de zile de la publicare, se pot transmite Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene solicitări de investiții noi pentru includerea în program.
În aceste condiții vă supun atenției dumneavoastră necesitatea și oportunitatea finanțării prin
Programului național de investiții „Anghel Saligny“ a obiectivului de investiție „INFIINTARE RETELE DE
CANALIZARE IN LOCALITATILE POSTAVARI, ORASTI SI PADURISU, COMUNA FRUMUSANI,
JUDETUL CALARASI”.
Acest proiect vine în completarea investiției ce urmează a fi realizată în Comuna Frumușani prin
proiectul POIM privind infiintare retea canalizare si statie de epurare in satele Pasarea si Frumusani.
Din punct de vedere tehnic, sistemul de canalizare implica, aproximativ, dezvoltarea unei retele de
canalizare dimensionata conform urmatoarelor repere: 22.474 metri conducta noua de canalizare + 1.941 metri
conducta de refulare, 545 camine de vizitare, 537 racorduri individuale si 3 statii de pompare.
Din punct de vedere financiar, estimarea investitiei este estimata la urmatoarele valori initiale:
a) Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA - 28.734.295,93 lei
din care C+M
- 22.456.333,17 lei
b) Contribuția proprie în proiect a UAT Frumușani, reprezentând contribuția din valoarea proiectului,
în cuantum de 199.879,16 lei cu T.V.A, pentru cofinanțarea proiectului „ÎNFIINȚARE REȚELE DE
CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI PĂDURIȘU, COMUNA
FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” va trebui asigurată din bugetul local, în cazul în care
obiectivul de investiție va fi admis spre finanțare.
.
Ca urmare a oportunității de promovare a investițiilor noi prin programul Anghel Saligny si pentru
considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de
finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „ÎNFIINȚARE REȚELE DE
CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE POSTĂVARI, ORĂȘTI SI PĂDURIȘU, COMUNA FRUMUȘANI,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, in vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel
Saligny”.
PRIMAR
BĂLAN FLORICĂ
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