
 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  
Proiectul “Reabilitare sistem rutier Drumul Valea Largă”  

în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București; 
Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții Publice                       

nr. 7250/15.10.2021, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 al 

Municipiului București nr. 1 și 5; 
În conformitate cu prevederile: 

 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcții; 
 O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”; 
 Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 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 O.U.G. nr. 95/2021 aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă cererea de finanțare pentru proiectul „Reabilitare sistem rutier                     

Drumul Valea Largă” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru proiectul „Reabilitare sistem rutier             
Drumul Valea Largă”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții Publice 
și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului General al Sectorului 6 al Municipiului București. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
          Dubălaru Lucian                                                                        din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                          Secretarul General al Sectorului 6,                              
 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                          Demirel Spiridon        
Nr.: 203 
Data: 21.10.2021 

             
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 
facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

 



  

ANEXA NR. 1  
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 203/21.10.2021 

 
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 DRUMUL VALEA LARGA 
 
Tip proiect: 

— proiect cu o singură categorie de investiție; 
— proiect integrat (mai multe categorii de investiții). 

 
 
 
 
 
Categoria de investiție: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei (construcție 
nouă/extindere/reabilitare/modernizare); 
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare 
pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale (construcție 
nouă/extindere/reabilitare/modernizare); 
c) drumurile publice (construcție nouă/extindere/reabilitare/modernizare); 
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale (construcție 
nouă/extindere/reabilitare/modernizare). 

 
Tip investiție: 

— obiectiv de investiții nou; 
— obiectiv de investiții în continuare 

 
Amplasament: 

(străzi/DC/DJ/etc., localitate, U.A.T.) 

Drum public (stradă) in interiorul localității – Drumul Valea Larga – 
Sectorul 6, Municipiul București  
 

 
 
Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 

(perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei 
conceptuale și data încheierii procesului-verbal privind admiterea 
recepției finale) 
12 LUNI 

Hotărârea consiliului local de aprobare (număr/dată) 
.............................................................................. 

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

57.094.023,08 
 
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 

(lei cu TVA.) 
18.692.443,26 

 
Valoarea finanțată de la bugetul local: 

(lei cu TVA.) 
38.401.579,83 

 
Valoare calculată conform standardului de cost 

(lei fără TVA.) 
10.428.975,98 
  

Cost unitar aferent investiției (calculat) 
(lei fără TVA.) 
6.985.248,48 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

a) Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei: 
— lungime rețea de distribuție: .................. metri; 
— număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): .....................; 
— sursa de apă: nouă/existentă; 
— rezervor de înmagazinare: nou/existent; 
— stație de tratare a apei: nouă/ existentă. 

 
b) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate: 
— tip rețea: ape uzate/pluvială/mixtă; 
— lungime rețea de canalizare (colectare): .................. metri; 
— număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): .....................; 
— stație de epurare: nouă/existentă. 



 
 
c) Pentru drumurile publice: 
— tip drum: drumuri publice din interiorul localităților 
— clasă tehnică: Clasă tehnică II 
— lungime drum: 1.493 metri; 
— lucrări de consolidare: da/nu; 
— lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da/nu; 
— trotuare: da/nu; 
— locurile de parcare, oprire și staționare: da/nu; 
— număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0; 
— bretele de acces, noduri rutiere: da/nu; 
— alte lucrări de artă: da/nu. 

 

d) Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip: 
— drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: drum județean/drum comunal/drumuri publice din interiorul localităților; 
— număr obiecte: ----; 
— lungime: ---.. metri; 
— număr deschideri: ---.; 
— lățime: --- metri. 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.) 

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

Localitatea: Județul: 

Reprezentantul legal al solicitantului: PRIMAR 

Nume și prenume: CIPRIAN CIUCU 

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 ---- 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Dubălaru Lucian 



                                 ANEXA NR. 2  
          la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 203/21.10.2021 

Proiectant,     
Beneficiar,      

SC WAY RESEARCH SRL   SECTORUL 6      

      AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    

            

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV    

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului  defalcarea 

pe surse de 

finantare 

defalcarea 

pe standard 

de cost C+M conform HG 907/2016 

         
   

REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL VALEA LARGA, SECTOR 6, BUCUREȘTI 
   

     

Anexa nr. 2.1 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 
   

  
   

Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare*2) 

 (fără TVA) T.V.A. 
Valoare 

 (cu TVA)    

lei lei lei    

1 2 3 4 5    

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                            

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului    

1.1 Obţinerea terenului 33,988,057.00 0.00 33,988,057.00 buget local nu nu 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat da da 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea 

initiala 
0.00 0.00 0.00 

buget local da da 



1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat da da 

TOTAL CAPITOL 1 33,988,057.00 0.00 33,988,057.00    

                   

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului    

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului    

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului 
0.00 0.00 0.00 buget de 

stat da da 

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00    

                     

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
   

3.1 Studii (studii de teren) 35,000.00 6,650.00 41,650.00 buget local da nu 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizatii 
5,000.00 950.00 5,950.00 

buget local da nu 

3.3 Expertizare tehnică 2,500.00 475.00 2,975.00 buget local da nu 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 

al clădirilor 
0.00 0.00 0.00 

buget local da nu 

3.5 Proiectare 456,206.66 86,679.26 542,885.92   nu 

  3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 buget local da nu 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 60,500.00 11,495.00 71,995.00 buget local da nu 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie  de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi deviz general 
120,000.00 22,800.00 142,800.00 

buget local da nu 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor  
10,000.00 1,900.00 11,900.00 buget de 

stat da nu 

  
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie 
4,000.00 760.00 4,760.00 buget de 

stat da nu 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de executie 261,706.66 49,724.26 311,430.92 
buget de 

stat da nu 



3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 5,000.00 950.00 5,950.00 buget local da nu 

3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00 buget local da nu 

3.8 Asistenţă tehnică (din care:) 331,167.57 62,921.84 394,089.41 buget local da nu 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 124,187.84 23,595.69 147,783.53    

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 111,769.06 21,236.12 133,005.18    

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 

12,418.78 2,359.57 14,778.35 

   

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 206,979.73 39,326.15 246,305.88    

TOTAL CAPITOL 3 834,874.23 158,626.10 993,500.33    

                     

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 
   

4.1 Constructii si instalatii   16,558,378.73 3,146,091.96 19,704,470.69    

  4.1.1. Pentru care exista standard de cost 8,880,099.01 1,687,218.81 10,567,317.82    

    Obiectul 1 - Carosabil   8,880,099.01 1,687,218.81 10,567,317.82 
buget de 

stat da da 

  4.1.2.  Pentru care nu exista standard de cost 7,678,279.72 1,458,873.15 9,137,152.87    

  
  

Obiectul 2 - 

Trotuare 
    2,155,495.27 409,544.10 2,565,039.37 buget de 

stat nu da 

  
  

Obiectul 3 - Retele tehnico-edilitare (canalizare 

pluviala) 
2,422,784.45 460,329.05 2,883,113.50 buget de 

stat nu da 

    Obiectul 4 - Iluminat public si semaforizare 3,100,000.00 589,000.00 3,689,000.00 buget local nu da 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00    

  4.2.1. Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat da da 

  4.2.2.  Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat nu da 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 
0.00 0.00 0.00 

   



  4.3.1. Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat da nu 

  4.4.2.  Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat nu nu 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport  
0.00 0.00 0.00 

   

  4.4.1. Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat da nu 

  4.4.2.  Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat nu nu 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00    

  4.5.1. Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat da nu 

  4.5.2.  Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat nu nu 

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 
buget de 

stat da nu 

  4.6.2.  Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
buget de 

stat nu nu 

TOTAL CAPITOL 4 16,558,378.73 3,146,091.96 19,704,470.69    

                     

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 
   

5.1 Organizare de şantier 132,467.03 25,168.74 157,635.77    

5.1.1. Lucrări de construcţii 82,791.89 15,730.46 98,522.35 
buget de 

stat da da 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 49,675.14 9,438.28 59,113.41 buget local da nu 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 186,214.70 0.00 186,214.70    

  5.2.1. 
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 

băncii finanţatoare 
0.00 0.00 0.00 

buget local da nu 

  5.2.2. 
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii 
83,205.85 0.00 83,205.85 buget de 

stat da nu 



  5.2.3. 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii 

19,802.99 0.00 19,802.99 
buget de 

stat da nu 

  5.2.4. 
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 

CSC 
83,205.85 0.00 83,205.85 buget de 

stat da nu 

  5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/ desfiinţare 
0.00 0.00 0.00 

buget local da nu 

5.3 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10 %), - Capitol/ 

Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 
1,734,575.30 329,569.31 2,064,144.60 buget de 

stat da nu 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 buget local da nu 

TOTAL CAPITOL 5 2,053,257.02 354,738.04 2,407,995.07    

                     

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 
   

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.00 0.00 buget local da da 

6.1. Probe tehnologice si teste 0.000 0.00 0.00 
buget de 

stat da da 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00    

TOTAL GENERAL 53,434,566.98 3,659,456.10 57,094,023.08 
   

Din care:  

 C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
16,641,170.62 3,161,822.42 19,802,993.04 

   
         

   

*2) In preturi la data de 27.09.2021; 1 euro = 4,9488 lei    
   

         
   

         
   

TOTAL GENERAL (CU TVA) DIN CARE: 57,094,023.08    

buget de stat  18,692,443.26    

buget local  38,401,579.83    



         
   

Preturi fara TVA 
Cu standard 

de cost 

Fara standard 

de cost    

Valoare CAP. 4 : 8,880,099.01 7,678,279.72    

Valoare investitie: 10,428,975.98 43,005,591.00    

Cost unitar aferent investitiei: 6,985,248.48 28,804,816.48 
 

Lungime 

drum (km): 1.493 

Cost unitar aferent investitiei (EURO): 1,411,503.49 5,820,565.89    
         

   

Data intocmirii: 27.09.2021    
   

         
   

         
   

Beneficiar  Intocmit    

Sectorul 6 al Municipiului București  S.C. WAY RESEARCH S.R.L.    

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Dubălaru Lucian 


