
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 
 

HOTĂRÂRE 

Nr. 132 din 16.12.2022 

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 Neamt 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. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246608
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246608
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050


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

Art.6. - Pe data prezentă se abrogă prevederile Hotărârilor Consiliului Local Săbăoani nr. 46 
din 20.06.2019 și nr. 47 din 20.06.2019. 

Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general Prefecturii Neamț, primarului 
comunei Săbăoani. 

 

 

         Contrasemnează,  Președinte de ședință, 
    SECRETAR GENERAL,        CONSILIER , 
 Ec. ROBU MARICICA            ANTOCI IOSIF  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi ”pentru”, 0 ”impotrivă”  0 ”abțineri” fiind 
prezenți  17 consilieri locali din totalul de 17  consilieri. 
 



 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL 

COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 

NR….../2022 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) …./…../2022  
2 Comunicarea către primarul comunei2) …./…../2022  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …./…../2022  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …./…../2022  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ...../...../2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 
după caz 

…./…../2022  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 
majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 

2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local 

al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora 

li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 



Anexa nr. 1 
la normele metodologice 

 
CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 
 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: SABAOANI 
JUDEȚUL: NEAMT 

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. SABAOANI, JUDETUL NEAMT 

Denumirea obiectivului de investiții: Extindere retea de canalizare in sat Sabaoani si sat 
Traian in comuna Sabaoani, Judetul Neamt 

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. Sabaoani, Localitatile Sabaoani si Traian, 
judetul Neamt 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 36 LUNI 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 7.844.373,18 lei cu TVA 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 7.657.597,92 lei cu TVA 
Valoarea finanțată  de la bugetul local:  186.775,26 lei cu TVA 
Valoare calculată conform standardului de 
cost 

6.602.708,55 lei fara TVA 
 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 3.753,67 lei fara TVA / locuitor echivalent 



3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
a) Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei: 
- Lungime rețea de distribuție: .....  metri; 
- Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): ..........; 
- Sursa de apă: nouă/ existentă;  
- Rezervor de înmagazinare: nou/ existent; 
- Stație de tratare a apei: nouă/ existentă. 

 
 

b) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate: 
- Tip rețea: ape uzate / pluvială / mixtă; 
- Lungime rețea de canalizare (colectare): 7.235 metri; 
- Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 1759; 
- Stație de epurare: nouă/ existentă. 

 
c)  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. 

 
d)  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 ALE SOLICITANTULUI 

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

Strada:  Număr:  Cod poștal: 
Localitatea: Județul: 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: 
Funcție: 
Număr de telefon fix: 
Număr de telefon mobil: 



Adresă poștă electronică (obligatoriu):  

Persoana de contact:  

Nume şi prenume:  
Funcție:  
Număr de telefon: 
Adresă poștă electronică: 
 

 
Subsemnatul  Vîrgă Florin, având funcția de primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. 
Săbăoani, județul Neamț, 
 
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu 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. 

 
 
 
 

Presedinte de sedinta, 
Antoci Iosif 

Semnătura …………….. 



Anexa 2.2 b
la normele metodologice

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 
(1) lit. b) din O.U.G. nr. 95/2021 U.M. Cantitate 

Valoare                             
(lei inclusiv 

TVA)
Stație de  epurare buc. ………. ……….
Staţii de pompare şi repompare a apei apă uzată buc. 2 852,787.00
Rețea de canalizare apă uzată m. 7235 3,632,675.54
Conducta de evacuare a apei epurate în emisar buc. ………. ……….
Guri de vărsare în emisar buc. ………. ……….
Racorduri individuale buc. 500 2,891,232.00
Alte capacități: ………. ……….
Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se 
realizează racorduri  individuale)

loc. 1759 ……….

Total locuitori echivalenți loc. 1759 ……….
Total locuitori loc. 9901 ……….

Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor 
pluviale: U.M. Cantitate 

Valoare                             
(lei inclusiv 

TVA)
Guri de scurgere buc. ………. ……….
Rețea de canalizare apă pluvială m. ………. ……….
Staţii de pompare şi repompare a apei apă pluvială buc. ………. ……….
Guri de vărsare în emisar buc. ………. ……….
Alte capacități: ………. ……….

………. 2500

………. 758.47Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la  numărul de 
beneficiari direcți (euro fără TVA)

Presedinte de ședinta,
Antoci Iosif
Semnătura

SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV 
CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1.321 din 20 septembrie 2021  
(euro fără TVA) 
Verificare încadare în standard de cost

Curs BNR lei/euro  din data 23/09/2021 4.949
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) 7,657,597.92

Valoare finanțată de UAT Sabaoani (lei inclusiv TVA) 186,775.26

Amplasament:
Localitatile Sabaoani si 

Traian, comuna Sabaoani, 
jud. Neamt

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 7,844,373.18
din care C+M (lei inclusiv TVA) 7,316,504.37

Beneficiar (UAT) Sabaoani

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Extindere retea de canalizare in sat Sabaoani si sat Traian in comuna 
Sabaoani, Judetul Neamt”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) PTh



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
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