ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE

nr. 7037 din 03.11.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiţii -"Infiintare sistem
de canalizare, statie de epurare in comunele Sălcioara si Balaciu, judetul Ialomita"
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, constatat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă
extraordinară, astăzi 04.11.2021

Având în vedere :
- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarâre, ce a fost înregistrat sub nr.7037
din 03.11.2021
- adresa MDRAP nr. 112793/22.09.2021;

În conformitate cu :
- prevederile art.89 alin.(8) , a art.129 alin.(2) lit.b) şi d) raportat la alin.(4) lit. d) şi alin.(7)

lit.n) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
Național de Investitii Anghel Saligny ;
- Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național
de Investitii Anghel Saligny
- Ordinul nr. 1321/2021 privind aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii
prevazute la art.4 alin 1 lit a) – c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului Național de Investitii Anghel Saligny

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.139 alin.(3) lit.d) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a) şi a art.240 din Ordonanta de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
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Art.1 - Se aprobă Cererea de Finantare pentru obiectivul de “Infiintare sistem de
canalizare, statie de epurare in comunele Salcioara si Balaciu, judetul Ialomita” in cadrul
Programului Național de Investitii Anghel Saligny conform anexei nr.1.
Art.2 - Se aprobă Devizul general estimativ intocmit conform anexei nr. 2, pentru obiectivul de
investiție “Infiintare sistem de canalizare, statie de epurare in comunele Salcioara si Balaciu,
judetul Ialomita”, după cum urmează:
-valoarea totală a investiției (cu TVA) = 58.564.664,49 lei
-C+M (inclusiv TVA)
= 49.831.604,62 lei.
Art.3 - Se aprobă implementarea obiectivului de investitii “Infiintare sistem de canalizare,
statie de epurare in comunele Salcioara si Balaciu, judetul Ialomita”, in cadrul Programului
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HOTÃRÃŞTE:

Național de Investitii Anghel Saligny , cu valoarea totală a investiției (cu TVA) = 58.564.664,49 lei lei
din care:
- buget de stat = 57.822.273,13 lei
- buget local =
742.391,36 lei.
Art.4 – Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 - Primarul comunei și compartimentele de specialitate din subordine vor duce la indeplinire
prezenta hotărîre..
Art.6 – Prin grija secretarului general al comunei Balaciu , prezenta hotărâre se comunică în
termenele legale: primarului comunei,compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate,u.a.t.
comuna Sălcioara , Instituţiei Prefectului-judetul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate
şi se va publica în Monitorul oficial local.
In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va inainta spre
avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, pentru întocmirea
raportului, până la data de 04.11.2021
INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

Anexa nr. 1
la normele metodologice

Anexa nr.1 la
HCL Balaciu nr.

CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
U.A.T:comuna BALACIU
JUDEȚUL:IALOMITA
Număr /data înregistrare UAT:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE
ȘI ADMINISTRAȚIEI

Numărul de înregistrare de la registratura MDLPA)

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
COMUNA BALACIU
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):

Categoria de investiție:
Tip investiție:
Amplasament:
Durata de implementare a obiectivului de investiții
(luni):
Hotărârea consiliului local
Valoarea totală a obiectivului de investiții:
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:
Valoarea finanțată de la bugetul local:
Valoare calculată conform standardului de cost

Proiect cu o singură categorie de investiție;
b. sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate,
inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor
pluviale (construcție nouă)
Obiectiv de investiții nou;
COMUNA SALCIOARA-COMUNA BALACIU
36 LUNI
NR.
58.564.664,49
57.822.273,13
742.391,36
49.287.549,47
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Tip proiect:

"Infiintare sistem de canalizare, statie de epurare in
comunele Salcioara si Balaciu, judetul Ialomita"
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Denumirea obiectivului de investiții:

Cost unitar aferent investiției (calculat)
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

12.033,09

- Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:
Tip rețea: ape uzate menajere ;
Lungime rețea de canalizare (colectare): 68.370 metri;
Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 4096;
Stație de epurare: nouă : Q= 2x 250 mc/h

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal)
Strada: CALEA BUCURESTI
22
Cod poștal: 927040
Localitatea: BALACIU
Județul:IALOMITA
Reprezentantul legal al solicitantului :
Nume şi prenume:
MIHU CORNEL
Funcție:
PRIMAR
Număr de telefon fix:
0243261244
Număr de telefon mobil:
0729881020
Adresă poștă electronică (obligatoriu):
primaria@balaciu.ro
Persoana de contact:
Nume şi prenume:
MIHU CORNEL
Funcție:
PRIMAR
Număr de telefon:
0729881020
Adresă poștă electronică:
primaria@balaciu.ro
Subsemnatul MIHU CORNEL, având funcția de PRIMAR, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. BALACIU, județul
IALOMIȚA,
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.

Primar,
Mihu Cornel
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Semnătura ………….

