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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR.4529/18.10.2021 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea cererii de finantare si a Devizului General estimativ aferente investiţiei 

"Înfiinţarea sistemelor de alimentar~ cu ;pă şi de canalizare menajeră În comuna Reci, satele 
Aninoasa şi Saciova, Judeţul Covasna" ce se va depune În cadrul Programului Naţional de 

Investiţii "Anghel Saligny" 

În conformitate cu prevederile art.44 alin.I din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor 
de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi 
ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 

Conform prevederilor art. I O alin.( 4) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 
nou/mixt de investiJii şi, respectiv, la faza documentaJie de avizare a lucrărilor de intervenJii în cazul 
intervenJiei la construcJie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiJiei/investitorului, 
ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situajii: 

a) la dat.a supunerii spre aprobare a studiului defezabilitat.e/documentaJiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 
b) la data solicitării autorizaJiei de construire; 
c) după finalizarea procedurilor de achiziJ ie publică, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiJii; 
d} la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 
listei obiectivelor de investiJii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 
Art. 4. - (]) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiJii care constau în 

realizarea de construcJii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparajie, 
modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaJie, protejare, 
restaurare, conservare la construcJii existente şi care se încadrează în cel puJin una dintre 
următoarele categorii de investiJii: · 

a) alimentări cu apă şi staţii de trai.are a apei; 
b) sisteme de canalizare şi staJii de epurare a apelor uzat.e, inclusiv canalizare pluvială şi 
sisteme de captare a apelor pluviale; 

Ţinând con de cele susmenţionate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General estimativ aferente investiţiei "Înfiinţarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în comuna Reci, satele Aninoasa şi Saciova, 
Judeţul Covasna" ce se va depune în cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

Nr.4530/18.10.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Aprivind aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General estimativ aferente investiţiei 

"lnfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în comuna Reci, satele 
Aninoasa şi Saciova, Judeţul Covasna" ce se va depune în cadrul Programului Naţional de 

Investiţii "Anghel Saligny" 

Consiliul Local al Comunei RECI, judeţul Covasna, 
întrunit în şedinţă ordinară din 21 octombrie.2021, 
Analizând referatul de aprobare a primarului comunei la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General estimativ aferente investiţiei "Înfiinţarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în comuna Reci, satele Aninoasa şi Saciova, 
Judeţul Covasna" ce se va depune în cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

Văzând raportul compartimentului de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local al comunei Reci, 

Având în vedere prevederile art.35, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare, 

În conformitate cu prev~derile art.IO alin.(4), Anexa nr.4) din HG 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, 

Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, privind aprobarea 
Nom1elor metodologice pentru punerea în alicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" pentru categoriile 
de investiţii prevăzute la art.4 alin.(l) lit.a-b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.95/2021; 

Circulara Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.112793/22.09.2021; 
în conformitate cu prevederile art.88, art.129 alin.(1 ), alin.(2) lit.b, alin.( 4) lit.a, art.139 

alin.(1 ), alin.(3) lit.a şi art. I 96 alin.(l) lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 /2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă devizului general estimativ aferente investiţiei,"Înjiinţarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în comuna Reci, satele Aninoasa şi Saciova, Judeţul 
Covasna", conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cererea de finanţare a proiectului ,"Înfiinţarea sistemelor de alimentare cu 
apă şi de canalizare menajeră în comuna Reci, satele Aninoasa şi Saciova, Judeţul Covasna"ce se 
va depune în cadrul PNI "Anghel Saligny". 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează dl. Dombora Lehel-Lajos, 
Primarul comunei Reci. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, compartimentului financiar contabil 
şi Instituţiei Prefectului Covasna, prin grija secretarului general al comunei. 

Iniţiator, 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

Avizat pentru legalitate 
Data .. (.g ,..[ .C ..... ~ -9-~ 
Secretar gen~ al comunei 

N~ 
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.\nna nr. 2. 1 

IH:\' IZ GE'\ER.\L 
.111 obiecth ul ui de innstiţie : 

"Înfiinţa rea sislcmclor ti c alimentare cu apii ş i canali:t11rc menajeră în comuna Red, 
s:i tclc Aninou sa ş i Sal'ion1, judeţul ('o\ asna" 

§e compleieaz:a !111 ,11 campurile 

, ·,i1oa re { indush· T.\".\.) 
ih•nu mircA rapi!Olelor ş i li suhrnp itole lor 

dr rhclruirli 
\ 'Hloa re 

·1 \' ,\ 
l fiini T .\' . .\. l 

I.El LEI 
2 3 ~ 

Capitolul 1 
Cheltuieli oentru obtinerea si amenajarea terenului 

Obtinerc11 terenului 0 .00 0.00 
.-\mena iarcn terenul u i 0.00 0 .00 
,\men aj ă ri pentru protecţia mediului ~i aducerea la 

OOO OOO 
srnrca initialii 

Cheltuirii pr ntrn rclorarcalprotrl' ţi:1 utilitiiţilor 0.00 0 .00 

TOT.\L CAPITOL I 0.00 0.00 

Capitolul 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Cheltuieli pent ru asig urnrrH u t ili liiţilor nc~es,i rr 
131 ,3 14 00 24,949 66 

obiccti\'U lu i 

TOTAi. CAPITOL 2 131,314.00 24,949.66 
Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare $i asistentă tehnică 
Studii 27.500.00 5,225.00 

Do~umrnt11ţii-suport şi chrltuirli ptntru obţinere,, tir 
7,200 00 1,36800 

a,·ize. 11corduri si autori1.11tii 
Exncrlizare trhnicii 10,000.00 I 900.00 
Cerlificarr~ performa nţe i l' ncrgrti,·l· ~i auditul energrlir 

OOO OOO 
al rlă tli r ilor 

Proirrtarr 232,466.00 44, 168.54 
I cmft dl.! p1\1Î('i:ta1.: 0.00 0.00 
S1udiu d~ pri:foLahi lirn1e 0.00 0.00 
Studiu Ji: fcn1hilitalc: d L)Clllll l'l11i1 \i c de :l \ 'i7nr~ a lrn.-r:\ri l.w d~ 

105, 'i(){J 00 20,083.00 
ill(l.!f\ ..:n1 i1 :,i t..k:\ i✓• l!~ncral 
Docrnni:'11ta1iik· 1,ehnit\! n~c<:SUl'I.! în \t:lkr~a obţmt:rii 

5.000 00 95000 
;1, izdli;· iH:Qrd uri lor t1Ulon .laţi1 lor 

V~rilk an:a td mi;,;ii d;; c,1li lah.· HD I AC . pruicctului t.:hnic ~i a 
9.766 00 1,855 54 

dct:1hilor de ~.\-:1,.:uţi l.! 

Pro1~1..·1 tdmic şi detalii de c'\cc111ie 112,000.00 21 ,280 .00 

Onrnni1.ure11 orocrd uri lor de urhizitie 35,000.00 6,650.00 

Con su ltantă 85,000 .00 16 ,150.00 

.-\sistentii tehnică 127,000.00 24,130.00 

TOT.-\L C\PITOL 3 524,166.00 99,591.54 
Capitolul4 

Cheltuieli nentru innstitia de bază 
Construrtii si insta lntii 8,163 740.51 1,551 110.70 

Pentru rnrc l'.\ ista s tantlurd de cost 8,163,740.51 1,551,110.70 

Pentru care nu exista s tandard de ,o, t o.ou 0.00 

\!ontuj uti laj e. ec h ipamente tr hnolog icc .~i funcţionale 183,540.00 34,872 60 

l'cntrn cmc ex is ta s1,1ndard de cost 183,540.00 34,812.60 

Pcnlru care 1111 exista Standard de cost 0.00 O 00 

I 'ti lajc, crhi pamc ntr trh nologirc şi f,rnr!iu n:ok titrr 
1,399,286.00 265 ,864 34 

nercsit;:i monta i 
Pentru care exista standard de cost l ,399.286.00 265,864 .34 

Pentru care nu exista sinndarcl de cost 0.00 0.00 

I tilajr, erhipamrnte rehnolo~ice. şi fu ncţio n ale ra re nu 
OOO OOO 

n eces i t ă mon tu i ~i echipamente de 1rnns1w1·t 
Pentru care ex;sta standard de cost 0.00 0.00 

l'cnlru care nu exista stand ard de cost 0.00 0.00 
l)oti\ri 19,355 00 3,677.45 
Pcnm, c·,irc c, isw slundard de rnst 19,355.00 3,677 45 
Pentru care nu c,isla standard de cnst 0.00 0.00 

Acth't' ucrnn1or2t, 0 .00 0.00 
Pentru care exista sJandard de cost 0.00 0.00 
Pentru care nu c..·xistn stuncJurd Uc l'.OSt 0.00 0.00 

TOT.\L C.\l'ITOl. 4 9, 765,92 l .Sl 1,855,525.09 

\'aloare cu 'I'\'.\ 

I.El 
5 

0.00 

0 .00 

OOO 

0 .00 

0.00 

156.263 66 

156,263.66 

32,725.00 

8,568 00 

11 ,900.00 

OOO 

2 76 634.54 
0.00 
0.00 

125,783 .00 

5,950.00 

11 ,621 54 

133,280.00 
41,650.00 

IOl , 150.00 
151,130.00 

623,757.54 

9 714,851.21 
9,7 14,85 1.21 

0.00 

2 18,412.60 

218,412.60 
0.00 

1,665, 150 34 

1,665, 150.34 

0.00 

0 .00 

0.00 
0.00 

23 ,032 .45 
23,032.45 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

li 621,446.60 



Capitolul 5 

Alte cheltuieli 
5.1 Org11niwrc dr ~anlicr 0.00 0.00 0.00 

5 I I 
Lucrări dr conslruC\i i şi instala1i1 akrcntc nrgnni,ării d,· 

lsanticr 
OOO OOO 0.00 

5.1.2 Cheltuieli conc,c organizării şant ierului 0.00 0.00 OOO 

S.2 Comisioane, taxe, coh•, rn,lul rredilului 128,247.00 24,366 93 152,6 13 93 

5 2 I 
Comisioanele şi dohâ11zile alcrt>ntt' creditului t,Jrn:ii 

0.00 0.00 OOO 
rirmntutoan: 

5~2 
Cota afercntU ISC pentru eoni rolul calită1ii h1criirilor de 

42 ,393 00 8,054.67 50,447 67 
construc1 ii 
Cow alcrcmii ISC r,•ntru controlul ,ta111lui în nmena_j:irca 

5 2 3 tcri1oriulu1. urbanism~, pentru autorizarea lucrărilor de 8.479 00 1,611 01 10.090 Ol 
construclii 

5.2.~ Cota aferentă Casei Sociale a Construc1orilnr - CSC 42,393 .00 8,054.67 50,447.67 

S.2 5 
Taw pentru acnrduri. a1·i1c conforme ~i au1ori,a11:1 de 

34 ,982 00 6,646 58 41,628 58 
c(lnstru1re:<.1csl'ii ntarc 

5.3 Cheltuieli din:rsc si neprn'iizutc 1,031 ,490.00 195983.10 1,227,473 .10 
5.-l Cheltuieli nentru inrormare si nublicitatc 0 .00 0.00 0.00 

TOT.\L ('.\PllOL 5 1,159,737.00 220,350.03 1,380,087.03 
Capitolul 6 

Cheltuieli nentru nrobe tebnolo11>ice •i teste 
,,.1 l'rc0 illirta nersonalului de nnloalllrr 0.00 0.00 0.00 
6.2 Probe tehnoloeite si trste 71,761.93 13,634.77 85,396.70 

TOT.-\L C.\PITOL 6 71 -761.93 ]3.634.77 85.396.70 

TOTAL GENERAL 11,652,900.44 2,214,051.09 13,866,951.53 

Din care C + M (l.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.I.I) 8,550,356.44 1,624,567.73 10,174,924.17 

TOTAL GE:\ERAL (cu TVA) din care: 13,866,951.53 

bugc1 de stat 12,355,088.60 

buget lnt:ul 1,511,862.93 

Preturi !'tiră T\'i\ 
Cu standard de F ara standard de 

COSI .:,lSI 

\ 'aloarc CAP. -t 9,765,921.51 0.00 
Valoare inn:slitic 11,652,900.44 0.00 

Cnst unitar aferent im estiţici 8,676.77 0.00 
Cosl unitar aferent inH:stiţiei (El.iRO) 1,753.JJ 0.00 

Data 10/20/2021 
Curs Euro 4.9488 

Valmin: de rel'er in1f1 siandard <.li: <:ost (l,lcuitor. 1343 

Beneficiar: Proiecta nu: 
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.\11c,a nr. 2. 1 

IH:\'IZ (;ENEIUI. 
al ohicctirn lui de inHstitic : 

"Întiin!arca sistemelor de alimentare ru apă }i canalizare menajeră în comuna Reci, 
satele An inoasa şi Sacio,a , judeţul('"' asna" - SISTE\1 DE AR.l'ilE\T.\RE (T .\P.\ 

Se completeaza ,h a I campurile 

\ 'aloa r~ ( inclush T.\ .. A.) 
lknumirca ca11itolelor şi a suhcapitolclor 

de chcltuil'li 
\'nloHre 

T \'..\ Va loare cu T\.,\ 
l fl\ră T.\'.A. I 

U:1 LEI u,:1 
2 3 4 5 

Capitolul 1 
Cheltuieli nentru obtinerea si amenaiarea terenului 

Obtlnerca ten,nului OOO 0.00 0.00 
Amcnai11rc11 fermu lui 0.00 0.00 0 .00 
.\menajări pent ru protecţia mediului şi aducerea la 

OOO OOO 0.00 
slatrea inilialâ 

C heltuieli pent ru rclorart>a/protcc!ia utilitiltilor 0.00 OOO 0 .00 

TOTAL C.\PITOI .. I 0.00 0.00 0.00 

Capitolul 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Cheltuieli pentru a slgurnrca ulililătilor necesare 
56.430 60 10,72 1 81 67,152 41 

obiccti\"Ul ui 

TOT.\L ('.\J>ITOI, 2 56,430.60 10,721.81 67,152.41 
CapitolulJ 

Cheltuieli nentru nroiectare si asistentă tehnică 
St udii i 1,817.79 2,245.38 14,063.17 

Dorumentatii-supo11 şi cheltuidi pentru ohJinrr~a de 
3.094 11 587 88 3,681 99 

a , iu•, arnrcluri si 11utori,J1tii 

[~nrrtiz:trc tchnidl 4,297.38 816.50 5,113.88 

Ccrtilirarra pt·rlonnanţci energetice ş i auditul rnerj!rtic 
OOO OOO OOO 

:.ii clădirilor 
Proiectare 99,899.44 18,980.90 118.880.34 
·; ~m;.1 de J)!'OiL-ctare 0.00 0.00 0.00 
Swdiu Jt! prcl\:zahil ilatc 0.00 0.00 0.00 
~tu<l111 di: f~zahililak ·docnmcmaţi:: 1.h: rn it;ir~ a hl\.Tărih,r d~ 

43423.29 8.630 43 54,053 .12 
!n!t:n cn1 ii şi d.,;, 11. L'Cni.:rnl 

Dln.::.:in~nrnJiilc tehnice nec~san.: in n.•1.h:r,.::1 ,>bJinl!rii 
2.146 69 408 25 2,556.94 

a, 11.t.:h,r ai:lirdurilor ;unoriLaJiilm 

\ ·l.'.rifiGm:;1 1d111ka de- ,,::!liti-H" ,1 D T .--\ C. pmi\.!cl11 l111 tchnir $i a 
4,19682 797 40 

J..:1ali1lnr d~ i.:xc'-·uti..: 
4.994 22 

Proi'-"l'.t tehnic ~i J~tnliî Jc i!.\:t.:Cll{t;.· 48,130.64 9,144.82 57,275.46 

Or11.,mizarr?. nroccdurilor de achizitic 15.000.00 2.850.00 17,850.00 

Consultanli! 40,000.00 7,600 00 47,600.00 

Asist rntil tehnicii 54,576.71 10,369.57 64,946.28 

TOTAL CAPITOi. 3 228,685.43 43,450.23 272,JJS.66 
Capitolul4 

Cheltuieli nentru in\'eslitia de bază 
ConslrnrHi şi ins1aht1ii 3.724.663.20 707 686.01 4 ,432,349.2 1 

P~tllru cart! C.\:Îsta standard de cost 3;724,663.20 707,686.01 4,432,349.21 

Pentru care nu ~xista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

"onlaj uti lnjc. ed1i1iamcntc tehnolui: ice ~i funcţionn lc 43.349 00 8,236 31 51 ,585.3 I 

P~mru car~ e:-.. ista standard di: cos\ 43,349.00 8,236.31 51,585.31 

Pentru car1..· m1 i.:xista standard d~ .:ost 0.00 0.00 0.00 

I ·rnaj~. cchip:tnwntc tchnologkr ş i fun cţionak cnrr 
4 18,874 00 79,586 06 498,460 06 

necesit,, montai 
Pentru cur,· exista stundarJ de rnst 418,874.00 79.586.06 498.460.06 

P~n lru care nu ~xista sta!ll.lartl de cost 0.00 0.00 0.00 

I ·rnaje. echipame nte tch nolog il'e ~i fuut·fion11lr rnrc nu 
O 00 

necesită montai si crhinamentr de transnorl 
O 00 O 00 

Pentru care (' .,ista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

Pentru care nu ex ista standard dr co,t 0.00 0.00 0.00 

Dotiiri 9,900.00 1,88 1.00 11.781 .00 
PL'nt ru rare l!XÎ!)ta standard de ..:ost 9,900.00 1,881.00 11 ,781.00 

Pentru care nu exisw standard de cosi 0.00 0.00 0.00 

Al'l i\C ll<'l'0rooralc 0.00 0.00 O.DO 
l't..•.ntru l'orc .::xisw standard de l'Ost 0.00 C.00 0.00 

Pl.!ntru care nu ~x i~til st:mtlan.l de l'OS l 0.00 0.00 0.00 

TOT..\L C\l'ITOI. .J 4,196,786.20 797,389.38 ~.994 ~ 75,58 



5.1 

5 I I 

5 1.2 

~-2 

S 2 I 

5 2 2 

;23 

5.2.'I 

5 2 S 

5.3 
5.4 

6.1 
6.2 

Capitolul 5 
Alte cheltuieli 

Orgnnizar·e de şantier 0.00 
I urrări de rnns1ruqii şi inslulufii at,•rentc organizării ,k 

0.00 
ls,mti~r 
Che lluidi con~xe organi,dlr ii şantic:ruluî 0.00 

('omisio~ne, ta , e. role, ,ostul (•rcditu lui 55,112 59 

Comisioanele ~i d,iliânzile al~rcnt~ crcdi1ulu1 băncii 
OOO 

Jimm1c.11oare 
Cotu aferentă ISC p,•111ru comrolnl calităJii lucrllrilor de 

18-21788 
COl1Slrt1Clii 
Cola aferentă ISC rc111ru rnn1rolt1I s1a1 ,dui în nmena,iar,•;1 
tcri1<1riului. urbanism ş1 p~nlru m11\,ri1arcu lw.:rtlrilor tk 3.M3 75 

l:1.'llStTUClil 

Coia ;1l'crc111rt Casei Sociale a Cons1ruc1nrilor - CSC 18,217.88 
Ta\C pl!ntru aconJuri . ,n·i1c ~~onfonn~ şi auiorizalia dt' 

15.033 09 
constru1rcllks li1n1are 
Cheltuieli dhuse ,; ncorcvilzutc 43,270.30 

Cheltuie li 11cntru informare şi nublicitalc 0.00 

TOT.\I. C..\l'ITOJ.;. 98,382.90 
C!11pitolul6 

Cheltuieli oentru orobe tehoolo2ice si teste 
Prc•iilirca 11crsonalului 1k exploatare 
Probe tehnoto11:ice ~i teste 

TOTAL CAPITOL 6 

TOT AL GENERAL 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4. i+4.2+5.l.l) 

TOT AL GENERAl (cu TV.-\) din care: 

hug..:1 ,k stat 

h11ge1 Incul 

i'rduri ITtră l V.\ 

Valoan: C\P. 4 

Valoare imestitk 
( ·ost unitar ati:rcn1 im·csti!iei 

Cost unitar ai'cr.:111 im cs1itiei OTRO) 

Data 
Curs Euro 

Valoare de rckrin\ă ,;t;mdard dc cost (lorniinr. 

Beneficiar: 
('0\ll '\/.\ Rl:CI 

0.00 
30,838.82 

30.838.82 

4,611 ,123.94 

3,855,281.62 

5,487,237.50 
4,911,171.69 

576,065.81 

Cu si,mdard tk 

cost 

4,196, 786.20 
4,611,123.94 

6,181.13 
1,249.02 

10/20/2021 
4.9488 

746 

0.00 

0.00 

0.00 

10,471 40 

OOO 

3,461 40 

692 31 

3,461.40 

2,85629 

8,221.36 
0.00 

18 692.76 

0.00 
5.859.38 

5 859.38 
876,113.56 

1.n,soJ.s1 

Fara standard d.: 
COSI 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

OOO 

0.00 

65,583 99 

OOO 

21,679.28 

4,336 06 

21 679.28 

17,889.38 

51,491.66 
0,00 

ll?.075.66 

0.00 
36,698.20 

36.698.20 
5,487,237.50 

4,587,785.13 

Prniertan!: 
l!JTAI l'ROll 'C I ~! 



'\r. 

rrl. 

I 

I.I 
1.2 

1.3 

u 

2 

3. 1 

3.2 

3.3 

3A 

J .S 
,51 
.î .5.2 

' ' ' 

.1 , -I 

:, 5 5 

.' 5.6 

3.6 
3.i 
J.8 

.u 
4. 1 I 
4. 1 2 

4.2 

4.:?. .1 
➔ .1 . 2 

4.3 

Ul 
-t.3 .2 

.u 

4.-1 I 
.U.2 

-1.:i 
4.5 . 1 
4.5.2 
4.6 

4.6. I 
.J .6 2 

.\nn:1 nr. 2.1 

llE\ IZ U:'.\ERA!. 
al obiectirn lui de im·cstiţic : 

"Înfiin!iirca s istemelor de al imentare cu apii ~i canalizan• mcna,jli'n1 în comuna Rll:d, 
s;ntcle ,\ninoasa ş i Saciorn, judeţul ( o,asna" • C.-\'.\AUZ.\Rl \11-::\ ,\ ,I ER ,\ 

§li! completeaza tl<-;, 1 cam11urile 

,·atoarr I inrlush T. \' .. \ . ) 
llen umirea rnpitoiclor ii n suh1·Npilolclor 

de cheltuieli 
\'a foare 

l'\'A 
lfiir»T.\'..-\. 1 

U:I I.El 
2 3 .j 

Capitolul I 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 

Ob!inurn terenului 0.00 0.00 
Amcnninrca ferenului O.DO 0,00 
.-\mcnnji\ri penim pn1tecţia mediului ~i ad ucerea la 

O 00 OOO 
starea inifiarn 

Chelt uirii pentru n locarca/11roll'cfia utilitilfilor 0.00 0.00 

TOTAi. CAPITOi. I 0.00 0.00 

Capitolul 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Chrituidi pentru asă:iuraren u lilităfilor necesare 
74,883 38 14.227.84 

obirrtirnlui 
TOTAL CAPITOL 2 74,883.38 14,227.84 

Capitolul 3 
Cheltuieli oentru proiectare si asistentă tehnică 

Studii 15,682.21 2,979.62 
Onrn mentaţii-su11o rl şi rhrltoicli pentru obtinere:t dt 

4.105 89 78012 
a, ·iz(\ 2u:orduri si autoriza ţii 

E~ou1iznre teh nicii 5.702.62 1,083.50 
< ·rrtifirare:1 perfornrnn!ei rnergetirr şi audi ru l rnt·r<,.:ttic 

OOO OOO 
al diidirilor 
Proiectare 132.566.53 25.187.64 
T1.:mâ de proiet.'1.mc 0.00 0.00 
SHJd111 di.: pr~fo1.abi lilnh: 0.00 0.00 
Stt;cliu di: r .. •,,1bilitntL' dt •ClllllL'll t aţÎL' di: ;J\ i ? ilfL' :l lw„-r:.,nlnr d...-

60,276 69 11.452.Si 
111!\!nţ!n\ii şi de, iz gc: 11:rnl 
Do'.: rnncntal_ii lc tdrnice 11,.:i.:i:i,;;i r c in \.!dl!ri::a t1h1in~ni 

2,851 31 541 75 
a, izd,1r m.:ordurilo1 aulnrua11iior 
\.'t,:riticar~u idlllicfi de c;,i! it:1:c .i D I A C prnit>(.'luhu 1d111ic ~î a 

5,569 18 1,058.14 
dclaliilnr c.h: C'i:1::c11 11 c 

Pmiect tdmic ~i dclalii dL" cx~1.•ujll.' 63,869.34 12.135.18 
O nrnni:ai rea Drocedurilor de achizitie 20,000.00 3,800.00 
ConsultHntil 45,000.00 8 550.00 
Asistentă tehnidl 72,423.27 13,760.42 

TOTAi. CAPITOi. 3 295,480.51 56,141.30 
Capitolul 4 

Cheltuieli oentru investltia de bază 
Conslrurtii ~i inslalatii 4.439 077.31 843.424 .69 
Pentru care c~ ista ~land.ud de cost 4,439 077.31 843,424.69 

Pentru care nu cţ1sta stundard de cost 0.00 0.00 

\l on htj ulilajr. Hhip•nu·n lc irh nuloj!Î<"l' ~i funqionnlr 140, 191.00 26,636.29 

Pentru cure ex is\a s\andard de cos\ 140,191.00 26,636.29 
Pentru t~arl! nu c~1st.a stundard <.h.~ cnst OOO OOO 
I filaje. er hipamentr tehnoloµi!-e şi funrfiuna le rnre 

980,412 00 186,278 28 
11c1·rsitii montai 
Pentru care ~\ista s\andard de ,·ost 980,4 12.00 186.278.28 
Pentru care nu exis\a standard Jc ws1 0.00 0.00 
t ·tilaje. crh ipamentr tehnologice şi funl'fio na le rare nu 

0.00 OOO 
ncrrs it~ mon tai si el'l1i11amente dl· 1rans11or1 
Pentru care e:--.ista swnJurd de cosl 0.00 0.00 
Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 
Dohiri 9 455.00 1,796.45 
Pentru cc:in: exista !>tundard de cosl 9,455.00 1,796.45 
Pentru rnrc nu c\is\u stundurd de cosi 0.00 0.00 
.\ctiH nerornor:ile 0.00 0.00 
Pentru c□rc exista stand«rcl tle l'.OSl 0.00 0.00 
Pentru care nu csista standard de cos\ O 00 0.00 

TOTAL C\l'ITOL -I 5,569,135.31 1,058,135.71 

\'11 Joa1·e ru TY,\ 

LEI 
5 

0.00 
0.00 

0.00 

OOO 

0.00 

B9.l l I 22 

89,111.22 

18,661.83 

4,886.01 

6,786.12 

OOO 

157,754.17 
0.00 
0.00 

71,729 26 

3,393 06 

6,627.32 

76,004.52 
23,800.00 
53.550.00 
86 183.69 

35R,621.8I 

5,282.502.00 
5,282,502.00 

0.00 

166,827.29 

166,827 .29 
0.00 

I, 166,690 28 

1,166,690.28 

0.00 

O 00 

0.00 
0.00 

11,251.45 
11,251.45 

0.00 
O.DO 
0.00 
0.00 

6,627,271.02 



Cap1to1ul :5 

Alte chelt11icli 
:i.l Organizare de ŞHntirr 0.00 

5 I I 
Lucrări de construc\ii şi inswla1iî aferente lirganizării di: 

O 00 
s1.mlicr 

5. 1 2 Cheltuieli i:onc,c organiz~rii ~anl 1crului 0.00 

q ComisioHnc, taH. coh· . .-ostul tri•ditul11i 73.134 39 

5 2 I 
C'omisiouncle ş i Jobiinzilc aferente creditului bănci i 

O 00 
linuntutuurc 

S 2 2 
Colii aferentă ISC pentru controlul calill,!11 lucrflrilor de 

24,175 12 
c.:onstn11.:1i1 
Corn alcrcntfl ISC pentru controlul statu lui în amenajarea 

5 ~ 3 tcritoriulw. urbanism ~1 pL'ntru autnri/urcu lul'fUnlor de 4,835 25 

construrtii 
5.2.-l Cota alercntă Casei S<1ciale a Constructorilor - ('SC 24,175.12 

5 2 ~ 
Tuxc pentm acorduri m i;rc..' cttnfonm: şi autnri1.a1 i;.1 d~ 

19,948 91 
wnstruirddcsli tnturc 

S.3 < 'hrltuirli tlinrsr şi nr prr, ·iizulr 988,219.80 
5.4 Cheltuieli nentru informarr si nuhlicitalc 0 .00 

TOT.-\1. C.\PITOI. :'i 1,061,354.19 
Capitolul 6 

Cheltuieli oentru orobe tehnolo2ice si teste 
6.1 Preuii tirea personalului de cxnloatarr 0.00 
6.2 Probe tehnolol!kc si teste 40,923_ 10 

TOT.\I. CAPITOi. 6 40.923.10 

TOT AL GENERAL 7,041,776.49 

Din care C + M (l.2+l.3+L4+2+.3.1+4.2+5.l.1) 4,695,074.79 

TOTAL CE:'<iERAL (cu T\'A) din care: 8,379,714.02 

hugd de stat 7,443,916.98 

bug..:1 local 935,797.05 

Preluri !uri\ I V.\ 
Cu st:mdard 1.k 

CO~! 

Vuloan: C\P. -I 5,569,135.31 
Vuloarc Îll\ 'CSIÎIÎI: 7,041,776.49 

l"nst unitar akn:m im.:sti\i..:i JJ,639.30 
Cost unitar akrent im ..:slÎ\ici ( El "RO I 2,351.94 

Dala I0/20i202 l 
Cllrs Euro · 4.9488 

Valnare de referinţă standard de ws1 (lo..:uitor. 605 

Beneficiar: 
U l\-11 "NA RITI 

0.00 

O 00 

0.00 

13.895 53 

OOO 

4,593 27 

918 70 

4,593.27 

3,790 29 

187,761.76 
0 .00 

201,657.29 

0.00 
7 775.39 

7 775.39 

1,337,937.53 

892,064.21 

Fura standard de 
cost 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

OOO 

0.00 

87.029 92 

OOO 

28,768.39 

5.753 95 

28,768.39 

23,739 20 

1.175,98 1.56 
0.00 

1,263,011.48 

0.00 
48 698.49 

48698.49 

8,379,714.02 

5,587,139.00 

Proiectant : 
rrn I\ I PROll:CI ~: 



,,,-..._ 

Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

CERERE DE FINANŢARE 

Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T: RECI MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
JUDEŢUL: COVASNA PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

Număr /data înregistrare: 
4642 /22-10-2021 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Comuna Reci, judeţul Covasna 

Denumirea obiectivului de investiţii: Înfiintarea sistemelor de alimentare cu apă si 
canafizare menajeră în comuna Reci, satele· 
Aninoasa şi Saciova, judeţul Covasna 

Tip proiect: Proiect integrat (mai multe categorii de investiţii) 

Categoria de investiţie: Alimentări cu apă si statii de tratare a apei + 
Sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor 
uzate, inclusiv canalizare Fc'uvială si sisteme de 
captare a apelor ) lu via le Constructie nouă / 
Construcţie nouă · 

Tip investiţie: Obiectiv de investiţii în continuare 

Amplasament: Comuna Reci, judeţul Covasna, satele Aninoasa şi 
Saciova 

Durata de implementare a obiectivului de 
investiţii (luni): 

36 

Hotărârea consiliului local/judetean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I. · 

72 / 22-10-2021 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii 13,866,951.53 
(lei cu TVA): 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat 
(lei cu TVA): 

12,355,088.60 

Valoarea finanţată de la bugetul local (lei 1,511,862.93 
cu TVA): 

Valoare calculată conform standardului de 11,652,900.44 
cost (lei fără TVA): 

Cost unitar aferent investitiei (calculat) 
(lei fără TVA)/ km sau locuitor sau locuitor 

8,676.77 

echivalent: 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Pentru a) Alimentări cu apă si statii de tratare a apei + b) Sisteme de canalizare si statii de epurare a 
apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale: · · 

- Lungime retea de distributie: 10818.0000 metri; 
- Număr locuitori deserviti (beneficiari directi): 746 
- Sursa de apă: Nouă · · 
- Rezervor de înmagazinare: Nou 
- Sţaţie de tratare a apei: Nouă 
- Tip reţea: Ape uzate 
- Lungime retea de canalizare (colectare): 20911.00 metri 
- Număr locuitori echivalenti (beneficiari directi): 605 
- Staţie de epurare: Nouă · · 



--------

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poştală a solicitantului 

Strada: Principală !Număr: 268 !cod poştal : 527145 

Localitatea: RECI !Judeţul: COVASNA 

Reprezentantul legal al solicitantului: 

Nume şi prenume: Dombora Lehel-Lajos 

Funcţie : primar 

Număr de telefon fix: 0267373799 

Număr de telefon mobil: 0799502040 

Adresă poştă electronică (obligatoriu) : primariareci@gmail.com 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: Dombora Lehel-Lajos 

Funcţie: primar 

Număr de telefon: 0799502040 

Adresă poştă electronică: primariareci@gmail.com 

Subsemnatul Dombora Lehel-Lajos, având functia de primar, În calitate de 
reprezentant legal al U.A. T. RECI, judeţul COVA'SNA, 

Confirm că obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la finantare în 
programele derulate din fonduri' externe nerambursabile în perioada de programare ·2021-2027 sau 
prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii 
de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", · 

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei , nu am cunostintă de niciun motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. · · 

primar, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

PRIMĂRIA COMUNEI RECI 
NR.4531/18.10.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General estimativ aferente investiţiei 

"Înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în comuna Reci, satele 
Aninoasa şi Saciova, Judeţul Covasna" ce se va depune în cadrul Programului Naţional de 

Investiţii "Anghel Saligny" 

Analizănd referatul de aprobare împreună cu proiectul de hotărâre, iniţiat de dl. primar 
privind aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General estimativ aferente investiţiei 

"Înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în comuna Reci, satele 
Aninoasa şi Saciova, Judeţul Covasna" ce se va depune în cadrul Programului Naţional de 
Investiţii "Anghel Saligny" 

am constatat că sunt îndeplinite cerinţele legale şi că au fost respectate reglementările în 
vigoare. 

Conform prevederilor art. I O alin.( 4) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenJii în cazul 
intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, 
ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii: 

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 
b) la data solicitării autorizaţiei de construire; 
c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanJ are a 
obiectivului de investiţii; 
d) la data i'ntocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 
listei obiectivelor de investiJii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 
Art. 4. - {l) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii care constau în 

realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, 
modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, 
restaurare, conservare la construcţii existente şi care se încadrează în cel puJin una dintre 
următoarele categorii de investiJii: 

a) alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei; 
b) sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi 
sisteme de captare a apelor pluviale; 

În conformitate cu prevederile art.44 alin. I din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico~economice ale obiectivelor 
de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi 
ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 



A vând în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, susţin adoptarea proiectului de hotărâre 
privitoare la aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General estimativ aferente investiţiei 

"Înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în comuna Reci, satele 
Aninoasa şi Saciova, Judeţul Covasna" ce se va depune în cadrul Programului Naţional de Investiţii 
"Anghel Saligny", în forma concepută de iniţiator. 

VICEPRIMAR 
PETER IOSIF-ENRIC 



ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, urbanism, 
apararea or inii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr H(JO~ ~I.IO .~~J 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General 

estimativ aferente investiţiei "Înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în 
comuna Reci, satele Aninoasa şi Saciova, Judeţul Covasna" ce se va depune în cadrul Programului 

Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

Comisia noastră de specialitate analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, a constatat că 

proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate în referatul de 

aprobare. 

Sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi se încadrează în 

prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi 

prevederile OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

Ţinâ.nd cont de cele arătate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem 

adoptarea hotărârii în forma eliberată. 

Preşedinte, 

MOdiw ândor 



ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, come1ţ si turism 
Nr. ~0051 a4.10.:zo~, 

I 

Raport al comisiei de specialitate 
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a Devizului General 

estimativ aferente investiţiei "Înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în 
comuna Reci, satele Aninoasa şi Saciova, Judeţul Covasna" ce se va depune în cadrul Programului 

Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

Comisia noastră de specialitate analizând proiectul de hotărâre susmenţionat, a constatat 
că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale. 

,,-.... Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate în expunerea 
de motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, şi se încadrează în prevederile Legii nr.15/2021, privind bugetul de stat pe anul 
202 l, şi a prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Tinând cont de cele arătate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem 
adoptarea hotărârii în forma eliberată. 

edintef 
Alpâr 


