
Anexa nr. 1
la normele metodologice

CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii ''Anghel Saligny''

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

U.A.T: CIACOVA
JUDEȚUL: TIMIȘ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Număr /data înregistrare:
9662 /29-10-2021

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): U.AT. ORAȘUL CIACOVA, JUDEȚUL TIMIȘ
Denumirea obiectivului de investiții: « Modernizare străzi în orașul Ciacova, județul 

Timiș»
Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție

Categoria de investiție: Drumurile publice (Modernizare)

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou

Amplasament: Drumuri publice din interiorul localității Ciacova, 
situate în intravilanul orașului Ciacova, județul 
Timiș

Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni):

60

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I.

72 / 29-10-2021

Valoarea totală a obiectivului de investiții 
(lei cu TVA):

25,427,315.45

Valoarea solicitată de la bugetul de stat 
(lei cu TVA):

24,676,579.91

Valoarea finanțată de la bugetul local (lei 
cu TVA):

750,735.54

Valoare calculată conform standardului de 
cost (lei fără TVA):

12,637,870.84

Cost unitar aferent investiției (calculat) 
(lei fără TVA)/ km sau locuitor sau locuitor 
echivalent:

1,124,365.73

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

c) Pentru drumurile publice:

- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților
- Clasă tehnică: V
- Lungime drum: 11240.00 metri
- Lucrări de consolidare: NU
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA
- Trotuare: DA
- Locurile de parcare, oprire și staționare: DA
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0
- Bretele de acces, noduri rutiere: NU
- Alte lucrări de arta: NU
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4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa poștală a solicitantului

Strada: Piața Cetății Număr: 8 Cod poștal: 307110
Localitatea: CIACOVA Județul: TIMIȘ

Reprezentantul legal al solicitantului:

Nume şi prenume: FILIP PETRU
Funcție: PRIMAR
Număr de telefon fix: 0256/ 399600
Număr de telefon mobil: 0752/ 447 320
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primariaciacova@primariaciacova.ro
Persoana de contact:

Nume şi prenume: AMARANDEI LOREDANA
Funcție: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
Număr de telefon: 0752/ 447 322
Adresă poștă electronică: primariaciacova@primariaciacova.ro

Subsemnatul FILIP PETRU, având funcția de PRIMAR, în calitate de reprezentant legal al 
U.A.T. CIACOVA, județul TIMIȘ,

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 a Guvernului 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 niciun motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

PRIMAR,

FILIP PETRU

Semnătura ………….

Petru 
Filip

Semnat digital 
de Petru Filip 
Data: 
2021.10.29 
15:12:45 
+03'00'




