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Nr. 656 din 27.01.2023 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții ”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe 

străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. 

Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: 

Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș”, 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 

 

 

Primarul Orașului Ungheni 

 

 Văzând Referatul de aprobare  nr. 655 din 27.01.2023, prin care se propune aprobarea 

actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, 

Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, 

Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș”, 

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:  

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național 

de investiții ”Anghel Saligny”,  

-Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 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 investiții 

“Anghel Saligny” pentru categoriile de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.95/2021, 

          - Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1420/2022 

privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea 

Programului Național dde 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 

Mureș, în perioada 2022-2028, 

           - Ordonanței de urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție 

publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru. 

În conformitate cu prevederilor art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 



Ținând cont de Devizul general actualizat întocmit de SC Quichis Pro Cons SRL, 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea  prevederilor art. 7  alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, 

 În temeiul prevederile art. 129 alin.(2) lit ,,b’’, alin. (4), lit. ‚,d’’, art. 139 alin. (3) 

coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. ,,a” din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019privind Codul 

administrativ. 

 

PROPUNE SPRE APROBARE: 

 

 Art.1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de 

investiții ”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, 

Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, 

Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș” 

conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2. Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții 

”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului 

și tronsonul E60 – DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în 

loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș” conform 

anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre. 

Art.3. Aprobarea de la bugetul local al Orașului Ungheni a sumei de 1.401.849,13 lei 

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. 

 

  

PRIMAR 

PRODAN VICTOR 
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Nr. 655 din 27.01.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții ”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe 

străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. 

Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: 

Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș”, 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 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local Ungheni nr. 50 din 20 august 2021 au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe 

străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. 

Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: 

Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș” la valoarea totală a investiției de 

5.326.813,20 lei cu TVA, din care C+M 3.860.689,96 lei cu TVA. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Ungheni nr.65 din 28 octombrie 2021 a fost aprobată 

cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Canalizare 

menajeră în orașul Ungheni pe străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul 

E60 – DE1067, în loc. Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești 

pe străzile: Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș ”, în vederea depunerii în 

cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.  

În vederea încheierii contractului de finanțare, conform art. 9 alin. (1) din Normele 

metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 1333/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 privind aprobarea Programului național de 

investiții ”Anghel Saligny”, este obligatorie transmiterea unor documente, printre care și 

hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului 

general actualizat conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.1 și nr. 2.2b din Normele 

metodologice, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 

local pentru realizarea obiectivului. 

Prin adresa nr. 7716/25.07.2022 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației ne-a comunicat faptul că s-a emis Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice și administrației nr. 1420/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și 

sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, 

listă pe care figurează și obiectivul de investiții ”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe 

străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. 



Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: 

Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș”, cu valoarea alocată de 

5.074.482,2700 lei. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției menționate mai sus și a devizului general la valoarea totală a investiției 

de 6.476.331,40 lei cu TVA din care C+M 4.935.663,14 lei cu TVA, conform devizului general 

actualizat, anexat la prezentul proiect de hotărâre (Anexa nr. 2). 

Pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, proiectantul 

a utilizat formula prevăzută de OG nr. 47/2022, pe baza indicatorilor ICC diseminați de INSSE:  

Va = (1-p-a) x (ICCn/ICCdata referință) + (p+a), 

unde: 

„Va” reprezintă valoarea ajustată a Capitolului de deviz 

„ICCn” reprezintă ultimul indice de cost în construcții total diseminat de INSSE în 

buletine oficiale 

„ICCdata referință” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare 

elaborării devizului general. 

 

Față de cele de mai sus, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ACTUALIZAȚI pentru obiectivul de  investiții”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe 

străzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. 

Vidrasău pe străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: 

Panseluțelor, Crinului, Delniței, CAP-ului, județ Mureș”, aprobați prin HCL nr 50 din  20 

august 2021, astfel: 

 

Indicator UM Indicatori 

INIȚIALI 

Indicatori 

ACTUALIZAȚI 

TEHNICI Metri rețea 

canalizare 

3.510 3.510 

ECONOMICI lei cu TVA 5.326.813,20 6.476.331,40 

 

Din analiza comparativă prezentată mai sus, se poate observa faptul că față de devizul 

inițial (2021) creșterea valorii proiectului este de 1.149.518,20 lei cu TVA inclus. 

 

Din totalul general de 6.476.331,40 lei se asigură finanțare prin Program în sumă de 

5.074.482,27 lei. Diferența, în sumă de 1.401.849,13 lei reprezintă 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. 

 

Față de considerentele menționate mai sus, înaintez spre analiză și aprobare proiectul 

dehotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții ”Canalizare menajeră în orașul Ungheni pe străzile: 

Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului și tronsonul E60 – DE1067, în loc. Vidrasău pe 



străzile: Martirilor, Busuiocului, Înfrățirii, în loc. Morești pe străzile: Panseluțelor, Crinului, 

Delniței, CAP-ului, județ Mureș”, 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. 

 

 

 

Primar, 

Prodan Victor  
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Anexa nr.1 

   Anexa 2.2 b 

   
la normele 

metodologice 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici 

ai obiectivului de investiții 

    

    

    

Denumirea obiectivului de investiții: „CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘUL UNGHENI PE 
STRĂZILE: ROZELOR, MAGNOLIEI, COSMINULUI, VIITORULUI ȘI TRONSONUL E60-DE1067, ÎN LOC. 
VIDRASĂU PE STRĂZILE: MARTIRILOR, BUSUIOCULUI, ÎNFRĂȚIRII, ÎN LOC. MOREȘTI PE STRĂZILE: 
PANSELUȚELOR, CRINULUI, DELNIȚEI, CAP-ULUI, JUDEȚUL MUREȘ” 

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) SF 

Beneficiar (UAT) ORAȘ UNGHENI 

Amplasament: 

Rețeaua de canalizare se va 
realiza pe raza localităților 
Ungheni, Vidrasău și Morești 
din Orașul Ungheni, județul 

Mureș 

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 6.476.331,40 

din care C+M (lei inclusiv TVA) 4.935.663,14 

Curs BNR lei/euro  din data 25.01.2023 4,9016 

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) 

5.074.482,27 

Valoare finanțată de UAT ORAȘ UNGHENI (lei inclusiv TVA) 1.401.849,13 

    

    

SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV CANALIZARE 
PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE 

        

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. 4 2.266.715,99 



Rețea de canalizare apă uzată  m. 3.510 3.238.165,70 

Conducta de evacuare a apei epurate în emisar buc.    

Guri de vărsare în emisar buc.    

Racorduri individuale buc. 160 971.449,71 

Alte capacități:      

Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct 
(pentru care se realizează racorduri  individuale) 

loc. 560 11.564,88 

Total locuitori echivalenți loc.     

Total locuitori loc.     

    

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:       

    

    

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321 / 2021  (euro 
fără TVA)  

euro 2.500,00 

Verificare încadare în standard de cost 

Valoarea totală a investiției în euro, raportată la  numărul de 
beneficiari direcți (euro fără TVA) 

euro 1.985,28 

 

 

 

                                                        Primar, 

                                                               Prodan Victor 

 


