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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SAGNA 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 2885 din 12.04.2022 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiție ”Înființare rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în localitatea Vulpășești, 

comuna Sagna, județul Neamț”, în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”  

Consiliul local al comunei Sagna, constituit la data de 15.10.2020; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 2886 din 12.04.2022 la proiectul de hotărâre, întocmit de domnul 
primar Iacob Gheorghe; 

- Raportul de specialitate nr. 2887 din 12.04.2022 la proiectul de hotărâre, întocmit de 
domnul Dubău Florin; 

- Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții 
”Anghel Saligny„ pentru categoria de investitii prevazuta la art. 4, alin.1);  

- Ordinul nr. 278/167 din 07.03.2022 pentru aprobarea pentru 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. e);  

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;        

În temeiul art.136 și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea de 
distribuție și racorduri gaze naturale în localitatea Vulpășești, comuna Sagna, județul Neamț”, 
conform anexei 1 la prezenta hotărâre.      

Art.2. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea de 
distribuție și racorduri gaze naturale în localitatea Vulpășești, comuna Sagna, județul Neamț" în 
cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, conform anexei 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Primarul comunei Sagna și aparatul de specialitate al primarului vor asigura aducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de către 
Secretarul General al comunei Sagna. 
  

  Inițiator  
        Primar             Avizează 
    Iacob Gheorghe   Secretarul general al comunei Sagna 
           Lungu Teodora 



Anexa nr. 1 
la normele metodologice 

 
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: 

 

 

 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. Sagna 
Denumirea obiectivului de investiții: Înființare rețea de distribuție si racorduri gaze 

naturale in localitatea Vulpășești, comuna Sagna, 
județul Neamț 

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de investiție;  

 
 
 
 
Categoria de investiție: 

a) înființarea de noi sisteme de distribuție gaze 
naturale;  
 

Stadiu implementare: 
Obiectiv de investiții nou; 
 

Amplasament: 
DJ 207A- sat Sagna, comuna Sagna; 
DC 65- sat Sagna, comuna Sagna; 
DC 65- sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Lencani, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Cărămidari, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
fdt. Cărămidari, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Primăverii, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Florilor, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Păcii, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
fdt. Nucului, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Bisericii, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Cristienești, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
fdt. Cristienești, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str .Luchienești, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Teilor, sat Vulpășești, comuna Sagna; 



str. Salcâmilor, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
fdt. Imașului, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Vladnic, sat Vulpășești, comuna Sagna; 
str. Știubei, sat Vulpășești, comuna Sagna; 

 
Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni): 

 
 
30 Luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I./Hotărârile 
consiliului local, județean ale UAT 
membre ale parteneriatelor, după caz 

(Număr/dată) 
…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 
 
4.715.047,60 lei cu TVA 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
 
4.580.396,36 lei cu TVA 

Valoarea finanțată de la bugetul local: 
 
134.651,24 lei cu TVA 

Valoare calculată conform standardului de 
cost 

 
3.965.413,06 lei cu TVA 

 
Cost unitar aferent investiției pentru rețeaua 
de distribuție inteligentă gaze naturale  
(calculat) 

 
 
10.299,77 lei cu TVA/branșament 
 

 
Cost unitar aferent investiției pentru 
instalația de racordare la SNT împreună cu 
punctul de predare/preluare (calculat) 

 
 
0 lei/branșament  
 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 
Tip lucrare: Înființarea de noi sisteme de distribuție gaze naturale; 

 
 

- Sistem inteligent de distribuție gaze naturale: Da; 
- Lungime rețea de distribuție înființare/ extindere/modernizare 10.163 metri; 
- Număr gospodării conectate (calculate conform art. 2 din OMDLPA/OME nr. 1330/947/2021): 

385 
- Lungime instalație racordare SNT nu e cazul; 
- Consum estimat anual consumatori casnici 342.215 mc; 
- Consum estimat anual consumatori non-casnici 9.285 mc; 
- Alte capacități: nu e cazul 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  U.A.T. SAGNA 

Strada: Calea romanului Număr: 54 Cod poștal: 617395 
Localitatea: Sagna Județul: Neamț 

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume: Iacob Gheorghe 
Funcție: Primar 
Număr de telefon fix: 0233/766002 
Număr de telefon mobil: 0722926841 

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

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: Dubău Florin 
Funcție: consilier achiziții publice 
Număr de telefon: 0728198570 
Adresă poștă electronică: achizitii@primariasagna.ro 

 
Subsemnatul Iacob Gheorghe, având funcția de primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. 
Sagna, 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. 

 
 
 
 

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal, 
Nume Prenume, Iacob Gheorghe 

Semnătura …………. 



Anexa nr. 2.1

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

1.2 Amenajarea terenului 273.182,68 51.904,71 325.087,39

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea 

inițială
0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1     273.182,68 51.904,71 325.087,39

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații
3.328,01 632,32 3.960,33

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 

clădirilor
0,00 0,00

3.5 Proiectare 149.760,40 28.454,47 178.214,87

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
0,00 0,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
66.560,18 12.646,43 79.206,61

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție
16.640,04 3.161,61 19.801,65

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 66.560,18 12.646,43 79.206,61

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 3.328,01 632,32 3.960,33

3.7 Consultanţă 49.920,13 9.484,82 59.404,95

3.8 Asistenţă tehnică 56.576,16 10.749,47 67.325,63

TOTAL CAPITOL 3     262.912,71 49.953,40 312.866,11

4.1 Construcţii şi instalaţii 3.054.826,29 580.417,00 3.635.243,29

4.1.1 Rețea de distribuție gaze naturale 3.054.826,29 580.417,00 3.635.243,29

4.1.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00

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

4.2.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
989,80 188,06 1.177,86

4.3.1 Rețea de distribuție gaze naturale 989,80 188,06 1.177,86

4.3.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.4.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00

4.4.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : "Infiintare retea de distributie si racorduri gaze naturale in localitatea Vulpasesti, comuna Sagna, 

judetul Neamt"

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )



4.5.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00

4.5.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00

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

4.6.1 Rețea de distribuție gaze naturale 0,00 0,00

4.6.2 Instalația de racordare la SNT 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      3.055.816,09 580.605,06 3.636.421,15

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 19.968,05 0,00 19.968,05

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
16.640,04 0,00 16.640,04

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

3.328,01 0,00 3.328,01

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

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 353.533,53 67.171,37 420.704,90

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5      373.501,58 67.171,37 440.672,95

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

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 3.965.413,06 749.634,54 4.715.047,60

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.328.008,97 632.321,71 3.960.330,68

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 4.715.047,60

buget de stat 4.580.396,36

buget local 134.651,24

Preturi fără TVA

Rețea de 

distribuție gaze 

naturale

Instalația de 

racordare la SNT 

Total cu 

standard de cost 

Valoare CAP. 4 3.055.816,09 0,00 3.055.816,09

Valoare investitie 3.965.413,06 0,00 3.965.413,06

Cost unitar aferent investiției 10.299,77 0,00 10.299,77

Cost unitar aferent investiției (EURO) 2.081,18 0,00 2.081,18

Data 15.03.2022

Curs Euro 4,9490

Valoare de referință pentru determinarea încadrării 

în standardul de cost (gospodării conectate)
385

Beneficiar: Proiectant:
U.A.T. Sagna Mihoc Oil S.R.L.

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5

Alte cheltuieli



ROMÂNIA       tel: 0233/766002 
JUDEŢUL NEAMŢ                fax: 0233/766213 
U.A.T. SAGNA                email: primaria_sagna@yahoo.com 
Nr. 2886 din 12.04.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea de distribuție și 
racorduri gaze naturale în localitatea Vulpășești, comuna Sagna, județul Neamț” 

 

 Prin O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții 
"Anghel Saligny" și Normele Metodologice nr. 278/167 din 07.03.2022 pentru punerea 
în aplicare a prezentei ordonanțe, a fost asigurat un cadru legislativ care să permită 
unităților administrativ teritoriale promovarea obiectivelor de investiții, astfel încât să se 
poată asigura accesul la serviciile esențiale a întregii populații prin creșterea calității 
vieții. 

Potrivit art. 4. alin. (1) din O.U.G. 95/2021 ”în cadrul programului se pot realiza 
obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de 
construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, 
reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la 
construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii 
de investiții: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială 
și sisteme de captare a apelor pluviale; 
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 
și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale 
localităților; 
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete 
electrice; 
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și 
a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

 
Luând act de documentatia tehnico-economică, cu privire la înființarea rețelei de 

alimentare cu gaz a satului Vulpășești, comuna Sagna, județul Neamț propun spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local Sagna proiectul de hotărâre nr. 2885 din 
12.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiție mai sus menționat prin Programului Național de Investiții ”Anghel 
Saligny„. 
 
 

Primar  
Iacob Gheorghe 
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ROMÂNIA       tel: 0233/766002 
JUDEŢUL NEAMŢ                fax: 0233/766213 
U.A.T. SAGNA                email: primaria_sagna@yahoo.com 
Nr. 2887 din 12.04.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea de distribuție și 
racorduri gaze naturale în localitatea Vulpășești, comuna Sagna, județul Neamț” 

 

Subsemnatul, Dubău Florin, având funcția de consilier achiziții publice, văzând 
referatul de aprobare al primarului comunei Sagna Iacob Gheorghe cu nr. 2886 din 
12.04.2022, la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiție ” Înființare rețea de distribuție și 
racorduri gaze naturale în localitatea Vulpășești, comuna Sagna, județul Neamț”, vă 
informez asupra faptului că adoptarea acestui proiect de hotărâre este legală și  
oportună deoarece: 

În satul Vulpășești nu există rețea de gaz, iar obiectivul major al administrației 
comunei Sagna în vederea dezvoltării acestui sat  este derularea de investiții care 
presupun înființarea de rețea de gaz. 

Prin O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel 
Saligny" și Normele Metodologice nr. 278/167 din 07.03.2022 pentru punerea în 
aplicare a prezentei ordonanțe, a fost asigurat un cadru legislativ care să permită 
unităților administrativ teritoriale promovarea obiectivelor de investiții, astfel încât să se 
poată asigura accesul la serviciile esențiale a întregii populații prin creșterea calității 
vieții. 

Potrivit art. 4. alin. (1) din O.U.G. 95/2021 ”în cadrul programului se pot realiza 
obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de 
construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, 
reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la 
construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii 
de investiții: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială 
și sisteme de captare a apelor pluviale; 
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 
și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale 
localităților; 
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete 
electrice; 
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și 
a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

 
Astfel potrivit art. 6 alin (1) din normele de aplicare a O.U.G. nr. 95/2021 ”În 

vederea includerii la finanțare prin program, beneficiarii transmit, în termenul prevăzut la 
art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea de finanțare, întocmită conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 1, la care se anexează: 
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a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1; 
b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de 
dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiții realizate prin asociație de 
dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ prevăzut la lit. a); 
c) hotărârile consiliilor locale/hotărârile consiliilor județene pentru aprobarea 
parteneriatului, în situația prevăzută la art. 1 alin. (3). 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintez spre deliberare și aprobarea 
în Consiliul Local Sagna a proiectul de hotărâre nr. 2885 din 12.04.2022 privind 
aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiție ”Înființare rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în localitatea 
Vulpășești, comuna Sagna, județul Neamț” prin Programului Național de Investiții 
”Anghel Saligny„. 
 
 

Întocmit 
Dubău Florin 

 

 


