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 Nr. 89737/19.07.2017 
 

Către: Primăria com. Mileanca, 

JudeŃul Botoşani 

  Domnului Primar Azamfirei Alexandru 

 

Referitor la: demersuri necesare în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale 
pentru obiectivele care beneficiază de finanţare în cadrul PNDL 2017-2020

 

Stimate Domnule Primar, 

În temeiul art. 9 alin. (2) din OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAPFE nr. 
3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii și sumele alocate acestora 
pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Botoşani, în perioada 
2017-2020. 

Conform listei aprobate, com. Mileanca beneficiază de finanţare prin PNDL 2017-2020 pentru 
următoarele obiective de investiţii: 

1) "Demolare și realizare grădiniţă în sat Mileanca, comuna Mileanca, judeţul Botoșani", cu 
valoarea alocată din bugetul de stat de 1.223.413,00 lei 

2) "Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localitatea Mileanca, comuna Mileanca, judeţul 
Botoșani", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 5.240.257,00 lei 

3) "Modernizare unitate de învăţământ:Școala Gimnazială nr.1 Mileanca, corp C1", cu 
valoarea alocată din bugetul de stat de 2.048.126,00 lei 

4) "Reabilitare și modernizare Școala Primară în sat Codreni, comuna Mileanca, judeţul 
Botoșani", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 1.242.652,00 lei 

Vă informăm că încheierea contractelor de finanţare dintre UAT și MDRAPFE, pentru obiectivele 
aprobate la finanţare PNDL 2017-2020 se poate face până la 31.12.2017, doar pentru obiectivele 
de investiţii pentru care se transmite documentaţia completă, iar cheltuielile respectă 
standardele de cost în vigoare și, în acest sens, vă rugăm să transmiteţi documentaţia necesară 
încheierii contractelor de finanţare până cel mai târziu la data de 30.11.2017, la adresa 
MDRAPFE, B-dul Libertăţii, nr. 16, latura Nord, la Registratura MDRAPFE. 

Documentaţia se va depune în original, pe suport de hârtie și în format electronic, pe un mediu 
de stocare la alegerea dvs.  

Documentele în format electronic vor fi depuse obligatoriu astfel: 
- documentaţia tehnico-economică (S.F. sau D.A.L.I.) vor fi salvate din fişierul original şi nu 

scanate după documentaŃia depusă (nu sunt necesare ştampile sau semnături), în format 
.pdf; 
- devizul general va fi salvat atât în format .xls sau .xlsx, cât şi scanat în format .pdf (două 
fişiere separate); 
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- restul documentaŃiei (acte administrative, studii de specialiate etc.) se va depune scanată 
în format .pdf  (fişier separat pentru fiecare document). 

Astfel, potrivit prevederilor art. 10 alin. (5)-(7) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naŃional de dezvoltare locală, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea încheierii contractelor de finanŃare 

multianuale, beneficiarii  trebuie să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale, AdministraŃiei 
Publice și Fondurilor Europene următoarele documente: 

 
I. Pentru obiectivele de investiţii noi, definite ca “obiective al căror stadiu de realizare este 

la nivelul documentaŃiei tehnico-economice studiu de fezabilitate sau documentaŃie de 

avizare a lucrărilor de intervenŃie” 

  
1. adresa de înaintare; 
2. documentaŃiile tehnico-economice întocmite în conformitate cu H.G. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conŃinutul-cadru al documentaŃiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiŃii finanŃate din fonduri publice sau cu prevederile H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, în baza art. 15 din H.G. nr. 907/2016, 

după caz, cu următoarele precizări: 
• pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente: 

- expertiză tehnică,  
- audit energetic, după caz, 
- studiu topografic vizat OCPI, alte studii specifice, după caz, în funcţie de lucrările 

propuse (documentele vor fi elaborate/ actualizate în anul în curs); 
3. devizul general actualizat, întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 sau cu 
prevederile H.G.nr.28/2008, după caz, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli; 
4. hotărârea consiliului local/judeŃean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici; 
5. hotărârea consiliului local/judeŃean de asigurare a finanŃării de la bugetul local pentru 
următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat  prin PNDL: 

• cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului, 
• studiile de fezabilitate/documentaŃiile de avizare a lucrărilor de intervenŃii 
• studiile de teren,  
• studiile de specialitate,  
• expertizele tehnice şi/sau audit energetic,  
• asistenŃa tehnică,  
• consultanŃa,  
• taxe pentru obŃinerea de avize/ acorduri/autorizaŃii, 
• organizarea procedurilor de achiziŃii,  
• active necorporale,  
• cheltuieli conexe organizării de şantier,  
• comisioane, cote, taxe, costuri credite,  
• cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 

6. certificatul de urbanism emis în conformitate cu legislaţia în vigoare însoŃit de părţile 
desenate vizate spre neschimbare precum și avizele şi acordurile stabilite prin acesta. 
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7. HG/HCL din care să rezulte regimul juridic al investiţiei (cu anexa și poziŃia marcate pentru 
obiectivul solicitat). 
 

II. Pentru obiectivele de investiţii în continuare, definite ca “obiective al căror stadiu de 

execuŃie este cel puŃin la nivelul documentaŃiei tehnico-economice proiect tehnic” 

  
1. adresa de înaintare; 
2. certificatul de urbanism emis în conformitate cu legislaţia în vigoare însoŃit de părţile 
desenate vizate spre neschimbare precum și avizele şi acordurile stabilite prin acesta. 
3. autorizaţia de construire valabilă; 
4. documente din care să rezulte stadiul fizic realizat, după caz;  
5. devizul general întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 sau cu prevederile 

H.G.nr.28/2008, după caz, actualizat după încheierea contractelor de achiziţie, și/sau devizul 
general pentru lucrările rest de executat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de 
cheltuieli, după caz;  
6. hotărârea consiliului local/judeŃean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi;  
7. hotărârea consiliului local/judeŃean de asigurare a finanŃării de la bugetul local pentru 
următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat  prin PNDL, 
conform prevederilor art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare (inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local) 
8. contractele de achiziŃii publice (contractul de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic și 
contractul de execuţie lucrări), inclusiv actele adiŃionale care au fost încheiate, în copie 
conformă cu originalul. 

Vă precizăm că, în conformitate cu art. 12 alin (4) și (5) din OMDRAP nr. 1851/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziŃie, dumneavoastră 
în calitate de beneficiar veţi actualiza corespunzător devizul general, rezultând valoarea de 
finanŃare a obiectivului de investiŃie și îl veţi transmite Ministerului  Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, însoţit de contractele de achiziţii publice,  în 
termen de 30 zile calendaristice.   

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să luaţi toate măsurile pentru transmiterea în cel mai 
scurt timp a documentelor solicitate funcţie de tipul obiectivului de investiţii, respectiv obiectiv 
de investiţii nou sau obiectiv de investiţii în continuare, pentru a fi analizate în cadrul 
ministerului, urmând ca după verificarea internă a conformităţii să se solicite completări, dacă 
este cazul, sau să se întocmească contractul de finanţare.  

   

 Cu stimă, 


