
 
CERERE DE FINANȚARE 

Programul național de investiții „Anghel Saligny“ 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE 

U.A.T.: COMUNA MICEȘTI 

JUDEȚUL:ARGEȘ 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE 

ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Număr:………/…………….  
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): U.A.T. COMUN MICEȘTI 

Denumirea obiectivului de 

investiții: 

„EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN 

SATUL MICEȘTI, COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL 

ARGEȘ” 

Tip proiect: - proiect cu o singură categorie de investiție 

Categoria de investiție: 

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, 

inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor 

pluviale (construcție 

nouă/extindere/reabilitare/modernizare) 

Tip investiție: - obiectiv de investiții nou;  

Amplasament:  

Sat Micești strazile  DJ 740, DC 226 B (Verginia), Aleea 

Rezervorului,  Strada Zăvoi, Aleea Lui Alb,  Aleea Valea 

Teascului, Aleea  Biserica Micești, Aleea  Dumbravei,  

Strada Biserica  Evanghelica, Aleea Pârvu, Aleea Poștei, 

Aleea Dealu Mare, DJ 731D  

Durata de implementare a 

obiectivului de investiții (luni): 34   luni  

Hotărârea consiliului 

local/județean de aprobare/ 

Hotărârea A.D.I. 

(număr/dată) 

…………………................................................... 

Valoarea totală a obiectivului de 

investiții:         18,142,725.50  lei cu TVA 

Valoarea solicitată de la bugetul 

de stat:        17,802,042.40 lei cu TVA 

Valoarea finanțată de la bugetul 

local:          340,683.10 lei cu TVA 

Valoare calculată conform 

standardului de cost         15,267,750.00 Lei fără TVA 

Cost unitar aferent investiției 

(calculat)          6,993.93  lei fără TVA/  locuitor echivalent 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

b) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:- tip rețea: ape uzate/;- lungime 

rețea de canalizare (colectare): 16 180 metri;- stație de epurare- nouă- va fi utilizata cea de la 

investitia  "Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele 

Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș” 

 



4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului  

Strada: PRINCIPALĂ Număr: 72 Cod poștal:117465 

Localitatea: MICEȘTI Județul: ARGEȘ 

Reprezentantul legal al solicitantului:  

Nume și prenume: VOICU DUMITRU 

Funcție: PRIMAR 

Număr de telefon fix: 0248234002 

Număr de telefon mobil:0769096966 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): voicu.dumitru@yahoo.com 

Persoana de contact:  

Nume și prenume: TUDORACHE IONUȚ SERGIU 

Funcție:CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE 

Număr de telefon: 0769096974 

Adresă poștă electronică: primaria.micesti@yahoo.com 

 

        Subsemnatul, VOICU DUMITRU, având funcția de PRIMAR, în calitate de 

reprezentant legal al U.A.T. COMUNA MICEȘTI, județul ARGEȘ,confirm că 

obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna 

Micești, județul Argeș” 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 instituții de credit sau instituții 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 investiții „Anghel Saligny“,confirm că informațiile incluse în această 

cerere și 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/Președinte/Reprezentant legal 

Nume și prenume Voicu dumitru 

Semnătura ......................... 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050

