
  

Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 6 nr.......................... 
 

C E R E R E   D E   F I N A N Ț A R E  
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE 

U.A.T.: SECTORUL 6 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCURESTI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

 Număr/data înregistrare: 
 

Număr/data înregistrare: 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Denumirea obiectivului de investiții: REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA VISCOLULUI 
 
Tip proiect: — proiect cu o singură categorie de investiție; 

 
Categoria de investiție: 

c) drumurile publice (construcție 
nouă/extindere/reabilitare/modernizare) in interiorul localitatii; 
 

 
Tip investiție: — obiectiv de investiții nou; 

 
 
Amplasament Drum public (stradă) in interiorul localității – Strada Viscolului – 

Sectorul 6, Municipiul București  
  

Durata de implementare a obiectivului de investiții 
(luni): 

 
12 LUNI 

Hotărârea consiliului local de aprobare  
.............................................................................. 

 
Valoarea totală a obiectivului de investiții: (lei cu TVA.) 

7.031.343,61 
 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: (lei cu TVA.) 

4.550.084,50 
 
Valoarea finanțată de la bugetul local: (lei cu TVA.) 

2.481.259,11 
 
Valoare calculată conform standardului de cost (lei fără TVA.) 

2.308.268,55 
  

Cost unitar aferent investiției (calculat) (lei fără TVA.) 
2.702.890,57 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice: 
— tip drum: drumuri publice din interiorul localităților 
— clasă tehnică: Clasă tehnică III 
— lungime drum: 854 metri; 
— lucrări de consolidare: nu; 
— lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da; 
— trotuare: da; 
— locurile de parcare, oprire și staționare: nu; 
— număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0; 
— bretele de acces, noduri rutiere: nu; 
— alte lucrări de artă: nu. 

 

 



 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: Calea Plevnei  Număr: 147 -149 Cod poștal:060013 

Localitatea: Bucuresti Județul:----- 

Reprezentantul legal al solicitantului: PRIMAR  

Nume și prenume: CIUCU CIPRIAN 

Funcție: PRIMAR 

Număr de telefon fix: 

Număr de telefon mobil: 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): 

Persoana de contact: 

Nume și prenume: 

Funcție: 

Număr de telefon: 

Adresă poștă electronică: 
 
 
 
 

Subsemnatul, Ciprian Ciucu având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Sectorul 6, județul 
Municipiul București,  

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 instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale, 

confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, 

confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte. 
De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu 

se deruleze sau ar putea fi întârziat. 
 
 
 
 
 

Primar 

 Nume și prenume Ciprian Ciucu 

Semnătura ---- 

 


