
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 157 din 08.12.2022 

al Consiliului Local Săbăoani 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 
pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în sat Săbăoani și sat 
Traian, în com. Săbăoani, jud. Neamț”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

Având în vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 15371/ 09.12.2022 al Compartimentului de Urbanism; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Săbăoani; 

Ținând cont de: avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săbăoani; 

În conformitate cu: Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”, OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea 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; 

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3, art. 166 alin (4), art. 196 lit. a) și art. 197 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică – proiect tehnic pentru obiectivul de 
investiții „Extindere rețea de canalizare în sat Săbăoani și sat Traian, în com. Săbăoani, jud. 
Neamț”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin 
ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmit  de S.C. AQUA 
PROJECT SRL- Piatra Neamț, înregistrat la UAT Comuna Săbăoani cu nr. 7327/2019. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici1 obiectivului de investiții „Extindere rețea de 
canalizare în sat Săbăoani și sat Traian, în com. Săbăoani, jud. Neamț”, conform anexei nr. 1 
la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Extindere rețea de 
canalizare în sat Săbăoani și sat Traian, în com. Săbăoani, jud. Neamț”, conform anexei nr. 2 
la prezenta hotărâre. 
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Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Comuna Săbăoani a sumei de 
186.775,26 reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform 
prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele 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, aprobate prin Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general Prefecturii Neamț, 
primarului comunei Săbăoani. 

 

 

INIȚIATOR        Avizat pentru legalitate 
   Primar,                        Secretar general 
Florin VÎRGĂ           Ec. Maria ROBU 



Anexa nr. 2.1

Se completeaza doar campurile albastre

Valoare 
(fără T.V.A. ) TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 buget local nu nu
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 buget de stat da da

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 
starea inițială 0,00 0,00 0,00 buget local da da

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 buget de stat da da
TOTAL CAPITOL 1     0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 25.000,00 4.750,00 29.750,00 buget de stat da da

TOTAL CAPITOL 2     25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.1 Studii 32.000,00 6.080,00 38.080,00 buget local da nu

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații 1.500,00 285,00 1.785,00 buget local da nu

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 buget local da nu

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul 
energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00 buget local da nu

3.5 Proiectare 95.000,00 18.050,00 113.050,00
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 buget local da nu
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 buget local da nu

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general 10.000,00 1.900,00 11.900,00 buget local da nu

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00 buget de stat da nu

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție 15.000,00 2.850,00 17.850,00 buget de stat da nu

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 60.000,00 11.400,00 71.400,00 buget de stat da nu
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 10.000,00 1.900,00 11.900,00 buget local da nu
3.7 Consultanţă 35.000,00 6.650,00 41.650,00 buget local da nu
3.8 Asistenţă tehnică 68.454,00 13.006,26 81.460,26 buget local da nu

TOTAL CAPITOL 3     241.954,00 45.971,26 287.925,26

4.1 Construcţii şi instalaţii 6.100.103,00 1.159.019,57 7.259.122,57
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 6.100.103,00 1.159.019,57 7.259.122,57 buget de stat da da
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat nu da

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat da da
4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat nu da

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 98.800,00 18.772,00 117.572,00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 98.800,00 18.772,00 117.572,00 buget de stat da nu
4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat nu nu

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat da nu
4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat nu nu
4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat da nu
4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat nu nu
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat da nu
4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de stat nu nu

TOTAL CAPITOL 4      6.198.903,00 1.177.791,57 7.376.694,57

5.1 Organizare de şantier 23.220,00 4.411,80 27.631,80

5.1.1 Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 
șantier

23.220,00 4.411,80 27.631,80 buget de stat da da
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00 buget local da nu

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 67.631,55 0,00 67.631,55

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare

0,00 0,00 0,00 buget local da nu

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții

30.741,62 0,00 30.741,62 buget de stat da nu

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții

6.148,32 0,00 6.148,32 buget de stat
da nu

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 30.741,62 0,00 30.741,62 buget de stat da nu

Defalcarea pe 
standard de cost

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

DEVIZ  GENERAL 
al obiectivului de investiţie : "Extindere retea de canalizare in sat Sabaoani si sat Traian in comuna Sabaoani, Judetul Neamt"

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

C+M

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 5
Alte cheltuieli

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Defalcarea pe 
surse de finanțare



5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

0,00 0,00 0,00 buget local da nu
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 46.000,00 8.740,00 54.740,00 buget de stat da nu
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00 buget local da nu

TOTAL CAPITOL 5      136.851,55 13.151,80 150.003,35

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 buget local da da
6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 buget de stat da da

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 6.602.708,55 1.241.664,63 7.844.373,18
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6.148.323,00 1.168.181,37 7.316.504,37

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 7.844.373,18
buget de stat 7.657.597,92

buget local 186.775,26

Preturi fără TVA Cu standard de 
cost

Fara standard de 
cost

Valoare CAP. 4 6.198.903,00 0,00
Valoare investitie 6.602.708,55 0,00

Cost unitar aferent investiției 3.753,67 0,00
Cost unitar aferent investiției (EURO) 758,47 0,00

Data 23/09/2021
Curs Euro 4,9490

Valoare de referință standard de cost (locuitor, 1759

Beneficiar: Proiectant:
COMUNA SABAOANI, JUDETUL NEAMT S.C. AQUA PROJECT S.R.L.

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste


