
  
                                     
                        

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Rețele de 
alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava”, 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 prevederile:  
 
a) art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. i), art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. 7 lit. m) din din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
c) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investiții „Anghel Saligny”;  
d) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru 

derularea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi pentru modificarea art. 1 alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional 
de investiţii "Anghel Saligny"; 

e) Legii nr. 183/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

f) Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente 
obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";  

g) Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
în aplicare 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. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;  

h) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1472/22.07.2022 privind 
aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea 
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, pentru județul 
Suceava 
 
ținând seama de adresa nr. 87021 din 26.07.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației prin care ni se comunică faptul că pentru UAT comuna Horodniceni a fost aprobat 
la finanțare obiectivul de investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna 
Horodniceni, județul Suceava” cu o valoare alocată de 16.500.000,00 lei, 
 
 luând act de proiectul de hotărâre nr. 58 din 31.08.2022  inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de:  
   a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 2824/31.08.2022; 
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   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni nr. 2825/31.08.2022 ;  
   c) raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Horodniceni ;  
 
      în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică- studiul de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, 
județul Suceava” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de SC H&H 
PROMAP SRL, înregistrată la UAT comuna Horodniceni cu nr. 2799 din 30.08.2022.  

Art. 2. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții „Rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul 
Suceava”  conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „„Rețele de 
alimentare cu apă și canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava” conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Horodniceni a sumei de 
527.460,00 lei inclusiv TVA 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. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului 
Suceava și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică 
în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/, în subeticheta „Hotărârile 
autorității deliberative”. 
 
 
 
      Președinte de ședință, 
 
          
….………………………............... 
              Petru TANASĂ 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 01 septembrie 2022.  
Nr. 61.   
 
 

  
Contrasemnează pentru legalitate,  

 
Secretar general, 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   



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 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială
0,00 0,00 0,00

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

TOTAL CAPITOL 1     0,00 0,00 0,00

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
276.000,00 52.440,00 328.440,00

TOTAL CAPITOL 2     276.000,00 52.440,00 328.440,00

3.1 Studii 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații
35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.3 Expertizare tehnică 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor
0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 404.322,00 76.821,18 481.143,18

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
130.000,00 24.700,00 154.700,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor
20.000,00 3.800,00 23.800,00

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

detaliilor de execuție
39.322,00 7.471,18 46.793,18

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 215.000,00 40.850,00 255.850,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 18.000,00 3.420,00 21.420,00

3.7 Consultanţă 75.000,00 14.250,00 89.250,00

3.8 Asistenţă tehnică 135.000,00 25.650,00 160.650,00

TOTAL CAPITOL 3     712.322,00 135.341,18 847.663,18

4.1 Construcţii şi instalaţii 12.296.610,00 2.336.355,90 14.632.965,90

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 12.296.610,00 2.336.355,90 14.632.965,90

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 27.500,00 5.225,00 32.725,00

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 27.500,00 5.225,00 32.725,00

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
783.000,00 148.770,00 931.770,00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 783.000,00 148.770,00 931.770,00

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 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 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : "RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎN COMUNA HORODNICENI, 

JUDEȚ SUCEAVA"

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

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

TOTALIZATOR APA SI APA UZATA



4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

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

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      13.107.110,00 2.490.350,90 15.597.460,90

5.1 Organizare de şantier 26.215,46 4.980,93 31.196,39

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier
20.971,76 3.984,63 24.956,39

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 5.243,70 996,30 6.240,00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 138.831,90 0,00 138.831,90

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare
0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții
63.105,41 0,00 63.105,41

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții

12.621,08 0,00 12.621,08

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 63.105,41 0,00 63.105,41

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 70.477,00 13.390,63 83.867,63

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

TOTAL CAPITOL 5      235.524,36 18.371,56 253.895,92

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 14.330.956 2.696.504 17.027.460

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 12.621.082 2.398.006 15.019.087

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 17.027.460,00

buget de stat 16.500.000,00

buget local 527.460,00

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost

Fara standard de 

cost

Valoare CAP. 4 13.107.110,00 0,00

Valoare investitie 14.330.956,36 0,00

Cost unitar aferent investiției 11.023,81 0,00

Cost unitar aferent investiției (EURO) 2.227,44 0,00

Data 24.09.2021

Curs Euro 4,9491

Valoare de referință standard de cost (locuitor 

echivalent)
1300

Beneficiar: Proiectant:
COMUNA HORODNICENI

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5

Alte cheltuieli

H&H PROMAP S.R.L.



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. 11 2.450.805,00

Rețea de canalizare apă uzată m. 13270 6.938.303,33

Conducta de evacuare a apei epurate în emisar buc.  - 

Guri de vărsare în emisar buc.  - 

Racorduri individuale buc. 335 554.123,50

Alte capacități:

Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se 

realizează racorduri  individuale)
loc. 1300

Total locuitori echivalenți loc. 3611

Total locuitori loc. 3283

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 euro/locuitor 

echivalent

……….
1416,70 euro/locuitor 

echivalent

Valoarea totală a investiției în euro, raportată la  numărul de beneficiari 

direcți/km drum (euro fără TVA)

Primar

Florea Neculai, 

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. 1321/2021  (euro fără TVA) 

Verificare încadare în standard de cost

Curs BNR lei/euro  din data 24.09.2021 4,9491

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)
16.500.000,00

Valoare finanțată de UAT HORODNICENI  (lei inclusiv TVA) 527.460,00

Amplasament:
COMUNA HORODNICENI 

JUD. SUCEAVA

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 17.027.460,00

din care C+M (lei inclusiv TVA) 15.019.087,00

Beneficiar (UAT)
COMUNA HORODNICENI 

JUD. SUCEAVA

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎN 

COMUNA HORODNICENI, JUDEȚ SUCEAVA”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) S.F.


