
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL  LOCAL  HELEGIU 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 51/30.09.2021 

           privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ la 

obiectivul de investitii “Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea Bratila,  

comuna Helegiu, judetul Bacau” 

 

  Consiliul local al comunei Helegiu, jud Bacau, intrunit in sedinta ordinara din   

30.09.2021,    

    Vazand: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 6611/13.09.2021 prin       

          care se propune aprobarea cererii de finantare si a indicatorilor tehnico-      

         economici la obiectivul de investitii “Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea  

         Bratila,  comuna Helegiu, judetul Bacau        

        -Referatul   Compartimentului de specialitate  nr.   6608/13.09.2021. 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.26  din 

29.09.2021; 

In conformitate cu prevederile; 

-OUG  57/2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 

"Anghel Saligny", Ordinului 1333 /2021 privind Normele metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”  

si ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. d) coroborat art. 196 

alin. 1 lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019- privind Codul administrativ, 

cu modificari si completrai ulterioare : 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1  Se aproba cererea de finantare si devizul general estimativ, pentru 

obiectivul de invenstitii  “Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea Bratila, 

comuna Helegiu, judetul Bacau, comuna Helegiu, judetul Bacau“,  conform 

Anexei nr. 1   si Anexei nr. 2  , parte integranta din prezenta hotarare  

Art. 2 (1) Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 1727217,17 lei 

inclusiv TVA din  care  1306486,00 lei inclusiv TVA - C + M . 

(2) Din valoarea totala a investitiei de 1727217,17 lei inclusiv TVA, suma de 

1621307,17 lei incusiv TVA poate fi finantata de  la bugetul de  stat prin 



Progam, iar  suma de 105910,00 lei incusiv TVA va fi finantata de la bugetul 

local. 

 Art. 3 - Se aproba cofinantarea obiectivului de investitii de la bugetul local cu  

        suma de 105910,00 lei incusiv TVA. 

Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Helegiu prin Compartimentele de specilaitate; 

.Art. 5 –Prezenta hotarare se somunica de catre Secretarul general al comunei va 

comunica prezenta hotarare primarului comunei, compartimentele de specialitate 

, Prefectului Judetului Bacau , MDRAP si  va fi adusa la cunostinta publica, prin 

afisare la sediul institutiei si pe pagina institutiei https://comunahelegiu.ro.  

 

Presedinte de sedinta ,                                                         Contrasemenaza, 

 Coman Elena                                                              Secretar general al comunei 

                                                                                jr.Mariana Spiridon 

 
                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata  cu: 

13 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

13
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 

https://comunahelegiu.ro./


Anexa nr. 1 

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: 

JUDEȚUL: 

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. Comuna Helegiu 

Denumirea obiectivului de investiții: 
“Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea 

Bratila, comuna Helegiu,  judetul Bacau” 

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:  

(străzi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T)  

Str. Ciortea de Jos, localitatea Bratila, comuna 

Helegiu. 

Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): 

(perioada exprimată în luni cuprinsă între data 

aprobării notei conceptuale și data încheierii 

procesului-verbal privind admiterea recepției finale) 

24 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 

aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 

…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 
 (se va prezenta valoarea în lei cu TVA)  

1727217,17 lei cu TVA 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)  

1621307,17 lei cu TVA 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  
(se va prezenta valoarea în lei cu TVA)  

105910,00 lei cu TVA 



Valoare calculată conform standardului de 

cost 

(se va prezenta valoarea în lei fără TVA) 

……………………… 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 
(se va prezenta valoarea în lei fără TVA)  

725721,50 lei fara TVA/ km  

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): .................. metri; 

- Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): .....................; 

- 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 V 

- Lungime drum: 1065 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: 2 podete; 

- 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 ALESOLICITANTULUI 

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

Strada: Preot Constantin Badiu Număr: 29 Cod poștal:  607230 

Localitatea: Județul: 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: ENEA NICU CIPRIAN 

Funcție: PRIMAR 



Număr de telefon fix: 0234 333 000 

Număr de telefon mobil: 0745 008 383 

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

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: Toma Daniel 

Funcție: Inspector I A 

Număr de telefon: 0769 679 104 

Adresă poștă electronică: primarhelegiu@yahoo.com 

 

 

Subsemnatul  Enea Nicu Ciprian, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal 

al U.A.T. Comuna Helegiu, județul Bacau 

 

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. 

 

 

 

 

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal, 

Nume Prenume, Enea Nicu Ciprian 

Semnătura …………. 
 

 

 

 

 

 

 
 


