
ROMANIA  

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 39 

 

Cu privire la: aprobarea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare DC 103A, comuna Ionesti, judetul Valcea”  si a devizului general 

 

Consiliul Local al Comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 3.11.2021, la 

care participa un nr. de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Catanoiu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Ionesti, insotit de 

referatul de aprobare inregistrat sub nr. 6200 din 22.10.2021, precum si referatul compartimentului 

achizitii inregistrat sub numarul 6199 din 22.10.2021 prin care propune aprobarea depunerii 

cererii de finantare conform anexei la O.A.P. nr. 1333/2021 pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare DC 103A, comuna Ionesti, judetul Valcea”  si a devizului general. 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 6201 din 

22.10.2021, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, protectia 

mediului, servicii si comert, nr. 6519 din 3.11.2021 precum si raportul de avizare al secretarului 

comunei nr. 6202 din 22.10.2021; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta decizionala 

cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

In conformitate cu prevederile OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului National de 

Investitii ,,Anghel Saligny’’, O.A.P. nr. 1333/2021art 44 din legea 273/2006 privind finantele 

publice locale si ale art. 129, alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

In temeiul art. 139 si art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar 

de 11 voturi pentru, adopta urmatoarea: 

 

 

HOTARARE 

 

Art. 1. Se aproba depunerea cererii de finantare conform anexei la O.A.P. nr. 1333/2021 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii Anghel 

Saligny pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC 103A, comuna Ionesti, judetul Valcea” 
 

    Art.2. Se aproba devizul general al obiectivului de investitii „Modernizare DC 103A, 

comuna Ionesti, judetul Valcea”, conform anexei ce constituie parte integranta a prezentei 

hotarari. 

 

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea aducerii la 

indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate precum si Institutiei Prefectului 

Judetului Valcea. 

 

Art. 4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari, in 

termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la sediul Consiliului Local 

Ionesti. 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                      Catanoiu Ion                                            SECRETAR GENERAL 

                      Dobra Emil Florin  

                     
Ionesti 3.11.2021 

 
 



 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Ionești nr. 39/03.11.2021 

 

Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T.: COMUNA VLĂDEȘTI 

JUDEȚUL: VÂLCEA 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

6510/03.11.2021 

(se completează numărul de înregistrare de la 

registratura MDLPA) 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.A.T. COMUNA IONEȘTI 

Denumirea obiectivului de investiții: 
„MODERNIZARE DC103A, L=1080M, COMUNA 

IONEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție 

Categoria de investiție: 
c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 

reabilitare/  modernizare); 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou 

Amplasament:  
Satele Ionești și Guguianca, comuna Ionești, județul 

Vâlcea, DC103A 

Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): 
24 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 

aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Ionești nr. 

39/03.11.2021 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 5.476.714,27 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 3.997.989,00 lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  1.478.725,27 lei 

Valoare calculată conform standardului de 

cost 
1.717.568,80 lei 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.590.341,48 lei 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

- Tip drum: Drum comunal 

- Clasă tehnică: V  

- Lungime drum (metri): 1080; 

- Lucrări de consolidare: DA; 

- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: NU; 

- Trotuare: NU; 

- 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 arta: NU. 

 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: Principală Număr: 282 Cod poștal: 247270 

Localitatea: Ionești Județul: Vâlcea 



Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: Neagoie Constantin 

Funcție: Primar 

Număr de telefon fix: 0250763070 

Număr de telefon mobil: 0744569101 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): ionesti@vl.e-adm.ro 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: Neagoie Constantin 

Funcție: Primar 

Număr de telefon: 0744569101 

Adresă poștă electronică: ionesti@vl.e-adm.ro 

 

Subsemnatul Neagoie Constantin, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al 

U.A.T. Comuna Ionești, județul Vâlcea, 

 

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 

instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate 

sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul 

ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 

Reprezentant legal, 

Nume Prenume, Neagoie Constantin 

Semnătura …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                      Catanoiu Ion                                            SECRETAR GENERAL 

                      Dobra Emil Florin  

                     

 

 

 

 
Ionesti 3.11.2021 
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