
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ                                                                                  
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.44 
 

privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a devizului 
general estimativ  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de 

interes local in satele Runcu, Valea-Mare, Balta si Baltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” 
 

       Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj, 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare  al Primarului Comunei Runcu, inregistrat sub nr.8012/05.10.2021; 
-Raportul de specialitate al Compartimentului achizitii publice si Biroului financiar-contabilitate inregistrat sub 

nr.8013/05.10.2021; 
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
-Prevederile art. 2 și art. 4 alin. (1) lit. c din O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programului Național de 

Investiții „Anghel Saligny”; 
-Prevederile art. 4 alin. (3) și art. 6 din Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 

nr. 1.333/2021 pentru 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 prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a-d din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021. 
       -Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
       -Prevederile art 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin(2), litera b), alin4, lit d), art 139 alin(1) si art 196  alin.1, lit. a)   din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
        Art.1.Se aprobă Cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare drumuri de interes local in satele Runcu, Valea-Mare, Balta si Baltisoara, comuna 
Runcu, judetul Gorj”prevazuta in anexa 1 la prezenta hotarare. 
       Art.2.Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local 
in satele Runcu, Valea-Mare, Balta si Baltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” prevăzut în Anexa nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 
       Art.3. Se aprobă  indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție„Modernizare drumuri de interes 
local in satele Runcu, Valea-Mare, Balta si Baltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” prevăzuti în Anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre. 

Art.4.Anexele nr. 1, nr. 2 si nr.3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5.Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul Comunei Runcu prin aparatul de 

specialitate. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: -Instituţia Prefectului - Judeţul Gorj.pentru exercitarea controlului de 

legalitate, Compartimentului Achizitii Publice si Biroului financiar-contabilitate- din cadrul Primariei Comunei Runcu 
        Adoptată în ședința extraordinară de indata din data de 05.10.2021 cu un număr de 13 voturi „ pentru”, 
din cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   

  Data: 05.10.2021 

  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                 CONTRASEMNEAZA 
             CONSILIER,                                                                     SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
            IANC IONEL                                                                                 VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                

 



                                                                                         Anexa nr. 1 la HCL 44/2021 

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: COMUNA RUNCU 

JUDEȚUL: GORJ 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr /data înregistrare: 

8042/05.10.2021 
 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar U.A.T. : U.A.T. COMUNA RUNCU 

Denumirea obiectivului de investiții: 

Modernizare  drumuri de interes local in satele 

Runcu, Valea Mare, Balta si Baltisoara, comuna 

Runcu, judetul Gorj 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

Categoria de investiție: 

 

c. drumurile publice - modernizare; 

 

Tip investiție: 
Obiectiv de investiții - nou; 

 

Amplasament:  

  Drumurile  propuse spre modernizare in lungime 

totala L=6,191 km, sunt drumuri locale (comunale si 

satesti) amplasate in interiorul satelor Comunei 

Runcu. Toate aceste drumuri fac parte din domeniul 

public al comunei  aflate in administrarea comunei 

Runcu. Ca amplasare  sunt dispuse pe raza satelor 

Runcu, Valea Mare, Balta si Baltisoara astfel: 

In satul Runcu: 

- Strada rurala DS31 are lungimea L= 0,300 km, 

cu originea (km 0+000) in drumul comunal DC131A 

si punctul final la km 0+300 (DJ672E), echipare 

utilitati – alimentare apa. 

- Drum vicinal DV55 are lungimea L= 0,400 km, cu 

originea (km 0+000) in drumul comunal DC131A si 

punctul final la km 0+400 (spre racord DJ672E, casa 

Bejat), echipare utilitati – alimentare apa. 

- Drum vicinal DV27 are lungimea L= 0,919 km, cu 

originea (km 0+000) in sfarsit sector asfaltat al 

DV27 (spre cordonul mic) si punctul final la km 

0+919 (DC131A) – fara utilitati – nu necesita 

echipare – drum legatura intre localitati. 

 



 In satul Baltisoara: 

- Strada rurala DS21 are lungimea L= 0,100 km, 

cu originea (km 0+000) in drumul comunal DC131A 

si punctul final la km 0+100  (casa Iacobescu Maria) 

– echipare utilitati – alimentare cu apa si canalizare. 

- Strada rurala DS30 are lungimea L=0,237 km, cu 

originea (km 0+000) in drumul DS23 si punctul final 

la km 0+237 (casa Avramescu D.)– echipare utilitati 

– alimentare cu apa si canalizare. 

In satul Balta: 

- Drum comunal DC134 are lungimea L= 0,985 

km, cu originea (km 0+000) in drumul comunal 

DC134 si punctul final la km 0+985– echipare 

utilitati – alimentare cu apa si canalizare. 

- Strada rurala DS20 are lungimea L= 0,508 km, 

cu originea (km 0+000) in drumul comunal DC134 

si punctul final la km 0+508 (casa Somanescu 

Gheorghe)-echipare utilitati – alimentare cu apa si 

canalizare. 

In satul Valea Mare: 

- Strada rurala DS1 are lungimea L= 1,384 km, cu 

originea (km 0+000) in drumul comunal DC131A si 

punctul final la km 1+384 (DS1) – echipare utilitati 

– alimentare cu apa. 

- Strada rurala DS12 are lungimea L= 0,706 km, 

cu originea (km 0+000) in drumul comunal DC131A 

si punctul final la km 0+706 (inceput sector asfaltat) 

-echipare utilitati – alimentare cu apa. 

-Strada rurala traseu (DS6+DS13) are lungimea 

L= 0,652km, cu originea (km 0+000) in drumul 

DS12 si punctul final la km 0+652 (DS1) -– echipare 

utilitati – alimentare cu apa 

Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): 
60 luni 

Hotărârea consiliului local de aprobare 44 /05.10.2021 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 
  

13.186.994,69 lei 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
 

12.715.395,55 lei 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  
 

471.599,34 lei 

Valoare calculată conform standardului de 

cost 
9.054.873,93 lei 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 1.462.586,65 lei/ km  



 

Subsemnatul Cîmpeanu Grigore Adi, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al 

U.A.T. Comuna RUNCU,  județul Gorj, 

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. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 SECRETAR GENERAL COMUNA, 

                     IANC IONEL                                                      VLADUT CAMELIA 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drum comunal/ Drumuri publice din interiorul localităților;  

- Clasă tehnică: Clasă tehnică V; 

- Lungime drum: 6191 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; 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: Cheile Sohodolului  Număr:  248 Cod poștal: 217390 

Localitatea: RUNCU Județul: Gorj 

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: Cîmpeanu Grigore Adi 

Funcție: Primar 

Număr de telefon fix: 0253 278818; fax: 0253 279400 

Număr de telefon mobil: 0724 215259 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariaruncu@yahoo.com 

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: Cîmpeanu Grigore Adi 

Funcție:  Primar 

Număr de telefon: 0724 215259 

Adresă poștă electronică: primariaruncu@yahoo.com 







                                                                Anexa nr.3 la HCL 44/2021                  

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi  investiţiei : 

”Modernizare drumuri de interes local in satele Runcu, Valea Mare, 

Balta si Baltisoara, comuna Runcu, judetul Gorj” 

 
Beneficiar: COMUNA  RUNCU, JUDETUL GORJ 

Proiectant: S.C. ARTINF PROIECT S.R.L. 

Faza: D.A.L.I., proiect nr.7/2018 , (actualizat 2020) 

Deviz general actualizat  in  23 septembrie 2021 conform standard de cost OUG nr. 

95/2021 

Sursa de finantare :Programul National de Investitii  “ Anghel Saligny” OUG 

nr. 95/2021 

A) Indicatori  economici în conformitate cu  devizul general : 

 Valoarea totală  a investiției  INV = 13.186.994,69  lei (cu TVA),  

             =  11.098.475,08 lei (fara TVA),  

      Din care valoarea de construcţii-montaj  C+M =  10.955.210,82  lei (cu TVA)  

               = 9.206.059,51  lei (fara TVA) 

       Necesar Finanare de la bugetul de stat  (lei cu TVA): 12.715.395,35 lei 

      Necesar Finantare de la bugetul local (lei cu TVA) :   471.599,34 lei 

B) Indicatori  tehnici - elemente fizice/capacităţi  fizice : 

Capacitati In unitati fizice 

Lucrari  

infrastructura 

suprastructura  

- Structura rutiera L = 6,191 km  

 

Santuri  - santuri pereate L = 4421m 

- sant ranforsat L = 420m   

- rigole de acostament L = 465m 

Podete  podete noi: 

- Ø400 – 4  buc cu Lt = 25,0m; 

- Ø500 – 3  buc cu Lt = 20,0m; 

- Ø800 – 2 buc cu Lt = 15,0m; 

- Ø1000 - 1 buc cu Lt = 7,5 m; 

- 4Ø600 – 1 buc cu Lt = 7,0m; 

- 3Ø800 - 1 buc cu Lt = 7,5 m. 

Accese proprietati             535 buc  

Drumuri laterale 6 drumuri laterale  

Siguranta circulatiei - stalpi si table indicatoare – 31 buc.; 

- platforma de intalnire – 6 buc; 

- acostamente asfaltate – 836 mp; 

- marcaje longitudinale –L=9,107 km echiv.; 

- marcaje transversale S=82 mp. 
        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR GENERAL, 

             IANC IONEL                                                                   VLADUT CAMELIA 


