
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național

de Investiții ’’Anghel Saligny’’ pentru  obiectivul de investiții:
,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA DOLJEȘTI,

JUDEȚUL NEAMȚ- 9.925 m”

Consiliul Local al comunei Doljești întrunit în ședință de lucru extraordinară în
data de 5 octombrie 2021;

Având în vedere prevederile:
-  Ordonanței de urgență nr.95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului
Naţional de Investiţii "Anghel Saligny";
- Ordinului nr. 1.321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost
aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța
de  urgență  a  Guvernului  nr.  95/2021 pentru  aprobarea  Programului  național  de
investiții "Anghel Saligny";
-  Ordinului  nr.  1.333  din  21  septembrie  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.273/2006  –  lege  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții
finanțate din fonduri publice;
- contractul de proiectare și execuție nr.  5503  din  04.06.2019 încheiat cu asocierea
SC DANLIN XXL SRL,- SC HYDRO PROJECT&CONSULTING SRL;
- Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Luând act de:
- referatul de aprobare al primarului nr. 9268 din 04.10.2021;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 9269 din 04.10.2021;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonanța de urgenta nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă depunerea cererii de finanțare prin  Programul Național de
Investiții  ’’Anghel  Saligny’’  pentru   obiectivul  de  investiții ,,MODERNIZARE
DRUMURI SĂTEȘTI  ÎN COMUNA DOLJEȘTI,  JUDEȚUL  NEAMȚ-  9.925
m”.
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Art.2. Se aprobă devizul general estimativ aferent cererii de finanțare, conform
anexei  la prezenta hotărâre.

Art.3.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Doljești prin compartimentele de specialitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei,  în termenul prevăzut de lege, primarului,  Instituției Prefectului județului
Neamț și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe
pagina de internet www.primariadoljesti.ro

  

Primar,
LUNGU ALBERT

ROMÂNIA

http://www.primariadoljesti.ro/


JUDEŢUL NEAMŢ
 COMUNA DOLJEŞTI

617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

Nr. 9268 din 04.10.2021

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național

de Investiții ’’Anghel Saligny’’ pentru  obiectivul de investiții:
,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA DOLJEȘTI,

JUDEȚUL NEAMȚ- 9.925 m”

Având în vedere:
-  Ordonanța de urgență nr.95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului
Naţional de Investiţii "Anghel Saligny";
- Ordinul nr. 1.321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost
aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța
de  urgență  a  Guvernului  nr.  95/2021 pentru  aprobarea  Programului  național  de
investiții "Anghel Saligny";
-  Ordinul  nr.  1.333  din  21  septembrie  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;
-  prevederile  Legii  nr.273/2006  –  lege  privind  finanțele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;
-  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și
conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- contractul de proiectare și execuție nr.  5503  din  04.06.2019 încheiat cu asocierea
SC DANLIN XXL SRL,- SC HYDRO PROJECT&CONSULTING SRL;
- Ordonanța de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Finanțarea  investiției  se  va  asigura  prin  Programul  Național  de  Investiții
’’Anghel Saligny’’.     

Supun spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre în forma și conținutul 
prezentat.

Primar,
LUNGU ALBERT

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
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 COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
Nr. 9269 din 04.10.2021

RAPORT  DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național

de Investiții ’’Anghel Saligny’’ pentru  obiectivul de investiții:
,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN COMUNA DOLJEȘTI,

JUDEȚUL NEAMȚ- 9.925 m”

Având în vedere:
-  Ordonanța de urgență nr.95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului
Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"
’’ ART. 6
    (1)  În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice
pentru  punerea  în  aplicare  a  prezentei  ordonanţe  de  urgenţă,  beneficiarii  depun
cereri de finanţare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în
format  electronic,  în  platforma  digitală  creată  cu  această  destinaţie,  conform
prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  38/2020 privind  utilizarea
înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, sau în
format  hârtie,  cu  programare  prealabilă  disponibilă  pe  site-ul  Ministerului
Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  şi  Administraţiei.  Modelul  cererii  de  finanţare  şi
documentele necesar a fi depuse în vederea includerii la finanţare se stabilesc prin
normele metodologice. În vederea asigurării liberului acces la informaţiile publice
privind programul, pe site-ul oficial al Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice
şi Administraţiei se creează o secţiune publică.
    (2)   În  secţiunea publică prevăzută  la  alin.  (1)  se  vor  prezenta  următoarele
informaţii  cu  privire  la  obiectivele  de  investiţii  incluse  în  program:  finanţarea
asigurată de la bugetul de stat, termenul de execuţie, prestatorii de servicii  şi/sau
executanţii de lucrări, stadiul fizic şi financiar al obiectivelor de investiţii. În vederea
publicării  datelor pe site-ul ministerului,  beneficiarii  programului sunt obligaţi să
introducă în platforma electronică toate informaţiile şi  documentele necesare,  sub
sancţiunea neonorării solicitărilor de transfer.
    (3)   Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice şi  Administraţiei  centralizează
propunerile transmise conform alin. (1) şi în baza criteriilor de prioritizare, precum
şi în limita creditelor de angajament, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmeşte
lista  de  obiective  propuse  spre  finanţare,  listă  care  se  aprobă  prin  ordin  al
ministrului  dezvoltării,  lucrărilor  publice  şi  administraţiei,  cu  excepţia  listei  de
obiective propuse spre finanţare din categoria nominalizată la art. 4 alin. (1) lit. e),
care  se  aprobă prin  ordin  comun al  ministrului  dezvoltării,  lucrărilor  publice  şi
administraţiei şi al ministrului energiei.
    (4)  Prin derogare de la prevederile  art. 34 alin. (2) teza a II-a din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
criteriile de prioritizare prevăzute la alin. (3) şi la art. 1 alin. (7) se stabilesc prin
normele metodologice.



    (5)   Documentele  necesar  a  fi  transmise  de  beneficiari  către  Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în vederea încheierii contractelor de
finanţare se stabilesc prin normele metodologice.
    (6)  În situaţia în care beneficiarii nu transmit documentele necesare încheierii
contractelor de finanţare în termen de 2 ani de la aprobarea listelor obiectivelor de
investiţii  prevăzute  la  alin.  (3),  obiectivul  de  investiţii  pentru  care  nu  au  fost
transmise documentele va fi eliminat din listă.
    (7)  Prin excepţie de la alin. (6), pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 4
alin.  (6)  lit.  b),  în  situaţia în  care beneficiarii  nu transmit  documentele  necesare
încheierii  contractelor de finanţare în termen de 2 ani şi  6 luni  de la aprobarea
listelor obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3), obiectivul de investiţii pentru
care nu au fost transmise documentele va fi eliminat din listă.
    (8)  În situaţia în care pe durata derulării programului rămân disponibile sume din
alocarea totală a programului, fără a mai exista solicitări de finanţare eligibile, se
poate  aproba,  prin  ordin  al  ministrului  dezvoltării,  lucrărilor  publice  şi
administraţiei, demararea unor noi sesiuni de depuneri de cereri de finanţare.’’;
- Ordinul nr. 1.321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost
aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța
de  urgență  a  Guvernului  nr.  95/2021 pentru  aprobarea  Programului  național  de
investiții "Anghel Saligny";
-  Ordinul  nr.  1.333  din  21  septembrie  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;
’’ART. 6
    (1)  În  vederea  includerii  la  finanţare  prin  program,  beneficiarii  transmit,  în
termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de finanţare,
întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la care se anexează:
    a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1;
    b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei
de dezvoltare intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie
de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului
general estimativ prevăzut la lit. a);
    c) hotărârile consiliilor locale/hotărârile consiliilor judeţene pentru aprobarea
parteneriatului, în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (3)’’
-  prevederile  Legii  nr.273/2006  –  lege  privind  finanțele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;
-  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și
conținutul-cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- contractul de proiectare și execuție nr.  5503  din  04.06.2019 încheiat cu asocierea
SC DANLIN XXL SRL,- SC HYDRO PROJECT&CONSULTING SRL;
- Ordonanța de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
-  referatul de aprobare al primarului nr. 9268 din 04.10.2021;
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     Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:
    a) îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare, a calităţii mediului şi  diminuarea
surselor de poluare la nivel local;
    b) facilitarea accesului populaţiei şi operatorilor economici la infrastructura rutieră
de interes judeţean şi local;
    c) reducerea gradului de izolare a localităţilor.
     Se pot finanţa de la bugetul de stat, prin program, următoarele capitole/subcapitole
de  cheltuieli  din  devizul  general  prevăzut  în  Hotărârea  Guvernului  nr.  907/2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificările şi completările ulterioare:  
    –  „1.2. Amenajarea terenului“;
    –  „1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor“;
    –  „2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii“;
    –„3.5.4.  Documentaţiile  tehnice  necesare  în  vederea  obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor“;
    –  „3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi  a detaliilor de
execuţie“;
    –  „3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie“;
    –  „4. Cheltuieli pentru investiţia de bază“;
    –  „5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier“;
    –  „5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii“;
    –  „5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii“;
    –  „5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC“;
    –  „5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute“;
    –  „6.2. Probe tehnologice şi teste“.
      Nu  se  finanţează  de  la  bugetul  de  stat,  prin  program,  următoarele
capitole/subcapitole  de  cheltuieli  din  devizul  general  prevăzut  în  Hotărârea
Guvernului  nr.  907/2016 privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:    
    –  „1.1. Obţinerea terenului“;
    –   „1.3.  Amenajări  pentru  protecţia  mediului  şi  aducerea  terenului  la  starea
iniţială“;
    –  „3.1. Studii“;
    –  „3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi
autorizaţii“;
    –  „3.3. Expertizare tehnică“;
    –  „3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor“;
    –  „3.5.1. Temă de proiectare“;
    –  „3.5.2. Studiu de prefezabilitate“;
    –  „3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
şi deviz general“;
    –  „3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie“;
    –  „3.7. Consultanţă“;
    –  „3.8. Asistenţă tehnică“;



    –  „5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier“;
    –  „5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare“;
    –„5.2.5.  Taxe  pentru  acorduri,  avize  conforme  şi  autorizaţia  de
construire/desfiinţare“;
    –  „5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate“;
    –  „6.1. Pregătirea personalului de exploatare“.

Terenurile  de  amplasament  sunt  situate  în  Comuna Doljești,  judeţul  Neamt,  zonă
echipată edilitar – energie electrică, telefonie.

La momentul  actual,  starea tehnică a  drumurilor  este  precară,  cu defecte  și
degradări constatate la nivelul elementelor principale de rezistență a structurii și la
nivelul elementelor care susțin calea. 

Drumurile  nu  asigură  condiții  minime  de  siguranță  pentru  circulația
autovehiculelor  și  există  riscul  ca  următoarele  precipitații  abundente  să  ducă  la
ruperea drumurilor și întreruperea circulației. 

Această  stare  de  fapt,  impune  modernizarea  drumurilor  pentru  a  asigura
accesul  locuitorilor  la  obiectivele  socio-economice  din  comună,  indiferent  de
capriciile meteorologice, precum și circulația autovehiculelor necesare pentru situații
de urgență.

Prin  aceste  lucrări  se  vor  preveni  pierderile  omenești  si  economice  prin
reducerea riscurilor  la  inundații,  la  eroziunea solului  a  zonei  rurale (drumurile de
interes local), a terenurilor agricole din zona.
 Proiectul pentru lucrări de "MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, COMUNA
DOLJEȘTI,  JUDEȚUL  NEAMȚ  -  9.925  m"  influențează  în  mod  pozitiv
comunitatea rurală din zonă, prin:

 asigurarea calității vieții locuitorilor Comunei;
 asigurarea condițiilor minime de siguranță pentru circulația autovehiculelor;
 prevenirea  pierderilor  de  vieți  omenești  și  punerea  în  pericol  a  animalelor

sălbatice și domestice din arealul Comunei;
 preîntâmpinarea erodării terenurilor, malurilor si a albiei;
 atenuarea debitelor catastrofale de viitura, a transportului de aluviuni;
 diminuarea  împotmolirii  terenurilor,  cailor  de  comunicații,  curților  si

construcțiilor;
 preîntâmpină degradarea calității apelor, mai ales a surselor potabile;
 rolul de protecție împotriva inundațiilor.

Situaţia precară în care se găsesc drumurile, a creat şi creează în continuare
efecte negative. Lucrările de modernizare și refacere, vor aduce beneficii imediate,
precum şi pe termen mediu şi lung, atât în privința siguranței vieții din zonă, cât şi în
privinţa condiţiilor igienico – sanitare.

Prin realizarea acestor lucrări se va asigura accesul la gospodarii, la instituțiile
de interes public locale, cât şi la drumurile modernizate existente în zonă.

Situaţia precară în care se  află drumurile din comună, a creat  şi  creează în
continuare efecte negative, cele mai semnificative fiind:

 circulația în condiții nesigure a cetățenilor Comunei;
 migrarea forței de muncă din Comună, către alte zone din țară sau din

Uniunea Europeană; 
 circulația în condiții nesigure a autovehiculelor; 



 împotmolirea terenurilor, căilor de comunicaţii, curţilor şi construcţiilor
punând în pericol viețile omenești;

 inundații;
 erodarea terenurilor, malurilor si a albilor;
 debite catastrofale de viitura, transport de aluviuni;
 degradarea calităţii apelor mai ales a surselor de apă potabilă.

Având în vedere cele menţionate mai sus, concluzionăm că starea actuală a
drumurilor,  determină  un  nivel  de  siguranţă  scăzut  şi  o  stare  de  incertitudine
continuă.

Lucrările de modernizare/reabilitare a drumurilor existente la un nivel tehnic
corespunzător vor facilita de asemenea exploatarea eficientă a terenurilor agricole, a
pădurilor  şi  a  produselor  de origine  animală,  ce  pot  fi  valorificate  ulterior,  astfel
contribuindu-se la bunăstarea locuitorilor şi implicit la ridicarea nivelului de trai al
acestora.

Acţiunea de modernizare/reabilitare a drumurilor existente se iniţiază în scopul
îmbunătățirii  calității  vieții  locuitorilor  din  Comuna Doljești  și  pentru  diminuarea
intensităţii  manifestărilor  torenţiale  şi  al  evitării  prejudiciilor  care  se  aduc
obiectivelor economice şi sociale din zonă.

De  asemenea,  prin  realizarea  acestor  lucrări,  se  va  asigura  diminuarea
considerabilă sau chiar eliminarea riscului producerii de inundaţii pe cursurile de apă,
o siguranță în exploatare, favorizând totodată dezvoltarea activităţilor economice din
zonă.

Obiectivele principale ale proiectului sunt: 
 Asigurarea calității vieții locuitorilor comunei Doljești;
 Prevenirea  sau  minimizarea  pierderilor  omenești,  de  natura  animală  si

economice  prin  reducerea  riscului  la  inundaţii  a  zonelor  rurale  şi  a
terenurilor agricole şi silvice; 

 Asigurarea  condițiilor  minime  de  siguranță  și  confort  pentru  circulația
autovehiculelor; 

 Diminuarea  riscului  incidenţei  fenomenelor  naturale  periculoase  asupra
mediului înconjurător, a infrastructurii rutiere și gospodăriilor.

Ploile torențiale care cad în zonă produc viituri ale căror debite maxime depășesc
secțiunile  de  scurgere,  producând  inundarea  drumurilor  propuse  pentru
modernizare,  a  curților  locuitorilor  precum  si  afectarea  animalelor  din  curtile
acestora.

Finanțarea investiției  se va asigura prin Programul Național de Investiții ’’Anghel
Saligny’’.

 Supunem atenției  dumneavoastră  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind
aprobarea  depunerii  cererii  de  finanțare  prin  Programul  Național  de  Investiții
’’Anghel Saligny’’  pentru  obiectivul  de investiții  ,,MODERNIZARE DRUMURI
SĂTEȘTI ÎN COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ- 9.925 m”.

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA
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