
Anexa nr. 1 la normele metodologice
H.C.L.nr.56/28.09.2021

CERERE DE FINAN AREȚ
 Programul Na ional de Investiţii "Anghel Saligny"ț

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T:COMUNA CHI LAZȘ

JUDE UL: BIHORȚ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE I ADMINISTRA IEIȘ Ț

Număr /data înregistrare:

(se completează numărul de către U.A.T.)

(se completează numărul de înregistrare de la
registratura MDLPA)

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTI IIȚ
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): COMUNA CHI LAZȘ

Denumirea obiectivului de investi ii:ț
EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE, 
COMUNA CHI LAZ, BIHORȘ

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investi ie;ț

Categoria de investi ie:ț

a. alimentări cu apă i sta ii de tratare a ș ț
apei(construc ie nouă/extindere/reabilitare/  ț
modernizare);
b. sisteme de canalizare i sta ii de epurare a apelor ș ț
uzate, inclusiv canalizare pluvială i sisteme de ș
captare a apelor pluviale (construc ie nouă/ ț
extindere/ reabilitare/  modernizare);
c. drumurile publice (construc ie nouă/ extindere/ ț
reabilitare/  modernizare);
d. poduri, pode e, pasaje sau pun i ț ț
pietonale(construc ie nouă/ extindere/ reabilitare/  ț
modernizare).

Tip investi ie:ț Obiectiv de investi ii în continuare.ț

Amplasament: 

Extindere canalizare menajeră în satele :
-Chiraleu
- Sânlazăr
- Poclu a de Barcăuș
- Sărsig
- Hăuce tiș

Durata de implementare a obiectivului de 
investi ii (luni):ț

36 luni

Hotărârea consiliului local/jude ean de ț
aprobare/ Hotărârea A.D.I.

(56/28.09.2021)
………………….

Valoarea totală a obiectivului de investi ii:ț
23.372.690,75 lei

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 23.372.690,75 lei
Valoarea finan ată  de la bugetul local: ț 0 lei ………………………



Valoare calculată conform standardului de 
cost

12984 lei/ locuitor echivalent

Cost unitar aferent investi iei (calculat)ț 12984 lei locuitor sau locuitor echivalent
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTI IIȚ

a) Pentru alimentări cu apă i sta ii de tratare a apei:ș ț
- Lungime re ea de distribu ie: .0.  metri;ț ț
- Număr locuitori deservi i (beneficiari direc i): ...0..;ț ț
- Sursa de apă: nouă/ existentă; 
- Rezervor de înmagazinare: nou/ existent;
- Sta ie de tratare a apei: nouă/ existentă.ț

b) Pentru sisteme de canalizare i sta ii de epurare a apelor uzate:ș ț
- Tip re ea: ape uzate /ț
- Lungime re ea de canalizare (colectare): .28000 metri;ț
- Număr locuitori echivalen i (beneficiari direc i):1860ț ț
- Sta ie de epurare: existentă.ț

4. DATE DE IDENTIFICARE ALESOLICITANTULUI

Adresa po tală a solicitantului ș (se va completa adresa po tală a sediului principal)ș

Strada:Principala Număr:250 Cod po tal:417180ș
Localitatea: CHI LAZȘ Jude ul: BIHORț

Reprezentantul legal al solicitantului :

Nume şi prenume: BEZI GEORGE DORIN
Func ie: PRIMARț



Număr de telefon fix:0259/362569
Număr de telefon mobil:
Adresă po tă electronică (obligatoriu):ș primaria.chislaz@cjbihor.ro

Persoana de contact:

Nume şi prenume:BEZI GEORGE DORIN
Func ie:PRIMARț
Număr de telefon:
Adresă po tă electronică:primaria.chislaz@cjbihor.roș

Subsemnatul Bezi George Dorin, având func ia de Primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ț
Comunei Chi laz, jude ul Bihor,ș ț

Confirm că obiectivul de investi ii pentru care solicit finan are nu este inclus la finan are în programeleț ț ț
derulate  din  fonduri  externe  nerambursabile  în  perioada  de  programare  2021-2027  sau  prin  alte
programe na ionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de creditț
sau instituţii financiare interne sau interna ionale,ț

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonan a de urgen ă nr. 95/2021 pentru aprobareaț ț
Programului Na ional de Investiţii "Anghel Saligny",ț

Confirm că informa iile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate suntț
corecte,

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cuno tin ă de nici un motiv pentru care proiectul arș ț
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Primar,
 Bezi George Dorin

           Semnătura ………….

mailto:primaria.chislaz@cjbihor.ro

