
Anexa la HCL nr.25/2022 

CERERE DE FINANŢARE 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T.: 

JUDEŢUL: 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

Număr/data înregistrare: 

 

 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): comuna Ciumnai 

Denumirea obiectivului de 

investiţii: 

”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în  comuna 

Ciumani, Județul Harghita" 

Tip proiect: - proiect cu o singură categorie de investiţie; 

Categoria de investiţie: 

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a 

branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de 

transport al gazelor naturale 

Tip investiţie: - obiectiv de investiţii nou; 

Amplasament:  comuna Ciumani 



Durata de implementare a 

obiectivului de investiţii (luni): 
36 luni 

Hotărârea consiliului local ........................................................................................ 

Valoarea totală a obiectivului de 

investiţii: 
52.569.883,25 lei cu TVA 

Valoarea solicitată de la bugetul 

de stat: 
51.549.512,87 lei cu TVA 

Valoarea finanţată de la bugetul 

local: 
1.020.370,38 lei cu TVA 

Valoare calculată conform 

standardului de cost 
37.350.589,68 lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiţiei 

(calculat) 
31.596,71 lei fără TVA/km 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

e) Pentru rețea de distribuție gaze naturale 

-realizare punct de racordare la rețeaua națională de distribuție –SRM 

-rețea de distribuție realizată din conducte din PEID PE 100 SDR11 PN16 cu diamentre 

între DN 63 – DN 160 mm în lungime de 36,865 km 

-realizare tracorduri la gospodării 1400 buc. 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poştală a solicitantului  



Strada: P-ța Borsos Miklós Număr: 208 Cod poştal: 537050 

Localitatea: Ciumani Judeţul: Harghita 

Reprezentantul legal al solicitantului:  

Nume şi prenume: Márton László - Szilárd 

Funcţie: Primar 

Număr de telefon fix: 0266-351006 

Număr de telefon mobil: 0733-068182 

Adresă poştă electronică (obligatoriu): ciumani@hr.e-adm.ro 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: Köllő Hunor 

Funcţie: Consilier achiziții publice 

Număr de telefon: 0733-068191 

Adresă poştă electronică: ciumani@hr.e-adm.ro 

 

Subsemnatul, Márton László - Szilárd, având funcţia de primar, în calitate de reprezentant legal 

al U.A.T. comuna Ciumani judeţul Harghita, 

confirm că obiectivul de investiţii pentru care solicit finanţare nu este inclus la finanţare în 

programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 



sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate 

cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale, 

confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 

confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate 

sunt corecte. 

De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoştinţă de niciun motiv pentru care 

proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 

Primar 

Márton László - Szilárd 

Semnătura .............................. 

 

https://sintact.ro/#/dokument/17001746?cm=DOCUMENT

