Județul Neamt
Comuna Farcasa
Nr. 1027 din 02.03.2017

Anexa nr. 1
(Anexa nr. 3 la Normele metodologice)

SOLICITARE
de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiţii „Modernizarea
sistemului de iluminat public in comuna Farcasa, judetul Neamt” pentru anul 2017

Tip obiectiv

- leiÎn
x
Nou
continuare
Satele Frumosu, Farcasa,Stejaru,Popesti si Busmei, Comuna
Farcasa, judetul Neamt

1)

Amplasamentul obiectivului de investiţii
propus

Se va realiza inlocuirea sistemului de iluminat public existent
cu lampi avand un consum redus de energie electrica si cu o
Principalele capacităţi tehnice ale
2) durata de functionare indelungata.
obiectivului de investiţii (în unităţi fizice)
corpuri de iluminat cu led 30w = 290 bc..
-corp de iluminat cu led 50w = 80 bc.

Valoarea totală a investiției (lei cu TVA)3)

427,055.18

Nr. hotărârii consiliului local / data

20 / 02.03.2017 , 21 / 02.03.2017

Nr. contract de servicii (proiect tehnic)
/data.
Valoarea totală a contractului de servicii
(proiect tehnic), inclusiv acte adiționale (lei
cu TVA)
Nr. contract de lucrări / data.....................
Valoarea totală a contractului de lucrări,
inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)
Valoarea totală decontată pentru obiectivul
de investiţii (lei cu TVA)
- buget de stat
- buget local
Valoarea totală necesară pentru realizarea
obiectivului de investiţii (lei cu TVA) din
care:

0.00
0.00
0.00
427,055.18

- buget de stat total, din care:
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
- buget local
Stadiu fizic realizat (%)

406,399.92
406,399.92
0.00
0.00
0.00
20,655.26
0.00%
-

Termen PIF estimat
1)
2)

Se bifeaza in spațiu corespunzător
De exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc.

3)

Valoarea totală a investiției este formată din valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru
finalizarea obiectivului de investiții (pentru obiectivele de investiții în continuare este valoare totală a
investiției actualizată)
Beneficiar
Comuna Farcasa
Primar
Gheorghiu Cristinel Vasile
Semnătură

