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Sesiunea nr. 01/11 mai 2011, Masura 125 a2
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1 125 a 01 11 7 01 00006 2011 05 31 Modernizare drumurilor de exploatatie 
agricola Comuna Jidvei Alba Jidvei _ _ _ _ _ _ _ 982.224 0 982.224 0 982.224 EG1 si EG 2 - Drumurile propuse sunt drumuri vicinale, iar beneficiarul are 

datorii la bugetul de stat neesalonate

2 125 A 01 11 3 03 00008 2011 05 31

Imbunatatirea  si dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea 
agriculturii in comuna SUICI,judetul 

ARGES
Comuna  SUICI ARGES Satele: Suici,

Ianculesti si Rudine _ _ _ _ _ _ _ 636.231 0 636.231 0 1.618.455 EG1:Prin HCL se aprobă încadrarea unor drumuri vicinale în drumuri de 
exploatare  agricolă, fără ca aceasta să fie publicată în H.G.

3 125 A 01 11 3 03 00009 2011 05 31

Modernizarea infrastructurii de 
acces la exploatatiile agricole de  
pe teritoriul  comunei BOTENi,

judetul ARGES

Comuna BOTENI ARGES

Satele
BOTENI;

BALABANI
LUNCA;
MUSCEL

_ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 2.618.455
1.2 - solicitantul nu a bifat toate punctele obligatorii din declarația F;
EG1 -  drumurile supuse modernizării nu au putut fi identificate în inventarul 
domeniului public

4 125 A 01 11 3 03 00010 2011 05 31
Modernizarea infrastructurii de 

acces catre exploatatiile agricole 
din comuna ROCIU  judetul ARGES

Comuna ROCIU ARGES Sat ROCIU _ _ _ _ _ _ _ 999.725 0 999.725 0 3.618.180
EG2 - neconcordanță între specificațiile tehnice din DALI și specificațiile 
tehnice din Avizul ISC; 
EG3 - documentele prezentate nu demonstrează încadrarea proiectului în 
prevederile PUG ului

5 125 A 01 11 1 04 00011 2011 05 31
Modernizare drumuri de acces, drumuri 

agricole de exploatatie  com. Negri, 
jud. Bacau

COMUNA NEGRI Bacau Sat Negri, com. 
Negri, jud. Bacau _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 4.618.180

Nu indeplineste EG6-Solicitantul nu a prezentat angajamentul ca va intretine 
si/sau repara infrastructura agricola de acces care beneficiaza de sprijin pe 
toata durata de functionare a acesteia in HCL

6 125 a 01 11 6 05 00037 2011 05 31 Modernizare drumuri agricole de 
exploatatie în comuna Bors Comuna Bors Bihor Comuna Bors _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 5.618.180

Lungimile drumurilor de exploatatie  propuse in partea scrisa a Studiului de 
Fezabilitate nu corespund cu lungimile drumurilor de exploatatie  propuse in 
partea desenata a studiului de fezabilitate.
In anexele 1 si 2 la HCL nr.124/ 30.09.2010 pentru modificarea si 
completarea HCL nr.35/2010 privind actualizarea inventarului bunurilor din 
domeniul public al comunei Bors drumurile de exploatatie au fost preluate 
cu indicativ conform planurilor cadastrale 1:10000 iar in studiul de 
fezabilitate traseele drumurilor de exploatatie agricole studiate coincid cu 
traseele existente pe teren. Situatia din teren este in  neconcordanta cu  
Inventarul domeniului public.

7 125 a 01 11 6 05 00038 2011 05 31
Modernizare drumuri agricole de 

exploatatie in comuna Biharia, judetul 
Bihor

Comuna Biharia Bihor Comuna Biharia _ _ _ _ _ _ _ 831.783 0 831.783 0 6.449.963

EG3-Solutia tehnica prezentata in studiul de fezabilitate este diferita de cea 
avizata in avizul tehnic ISC.Drumurile care alcatuiesc obiectul 2 debuseaza 
in drumul european E 671 printr-o ferma privata(drum acces la Gostat);
Latimea in profil transversal este mai mare decat latimea pe care 
beneficiarul o are in proprietate(conform anexei 1 la HCL 
22/30.03.2010,anexei 1 la HCL 87/24.11.2010 si registrului parcelar ).        
 Sistemul rutier propus in partea scrisa a Studiului de Fezabilitate nu 
corespunde cu sistemul rutier  propus in avizul ISC.
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8 125 a 01 11 6 05 00040 2011 05 31
Modernizarea infrastructurii rutiere 
agricole în comuna Ciuhoi, judeţul 

Bihor
Comuna Ciuhoi Bihor Comuna Ciuhoi _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 7.449.963

EG1-Nu exista corespondenta intre HCL nr57/30.09.2009,certificat de 
urbanism si traseele propuse spre modernizare din plan general.
EG2-Solutia tehnica prezentata in studiul de fezabilitate nu este aceeasi cu 
cea avizata in avizul tehnic ISC.
EG1-Nu exista corespondenta intre HCL nr57/30.09.2009,certificat de 
urbanism si traseele propuse spre modernizare din plan general.
Nu au putut fi identificate toate traseele drumurilor propuse a fi modernizate 
Nu exista corespondenta intre HCL nr57/30.09.2009,certificat de urbanism si 
traseele propuse spre modernizare din plan general.

9 125 a 01 11 6 05 00050 2011 05 31 Modernizare drumuri agricole în 
comuna Holod judeţul Bihor Comuna Holod Bihor Comuna Holod _ _ _ _ _ _ _ 996.664 0 996.664 0 8.446.627

EG1-Nu au putut fi identificate traseele drumurilor propuse pentru 
modernizare conform HCL13/2010 si plan scara 1:2880.Latimea in profil 
transversal este mai mare decat latimea pe care beneficiarul o are in 
proprietate.
S-a solicitat PUG-ul pentru fiecare localitate care are legatura cu 
proiectul.Beneficiarul nu a prezentat partea a doua a formularului de 
raspuns la informatii suplimentare.  
 Beneficiarul nu a prezentat partea a ll-a a formularului de raspuns la 
informatii suplimentare.Prin proiect se prevede sa se execute drumuri cu 
ampriza de 9,1m, latimea in profil transversal fiind mai mare decat latimea 
pe care beneficiarul o are in proprietate. 

10 125 a 01 11 6 05 00051 2011 05 31 Modernizare drumuri agricole în 
comuna Sacadat judeţul Bihor Comuna Sacadat Bihor Comuna Sacadat _ _ _ _ _ _ _ 996.664 0 996.664 0 9.443.291

1.6-In HCL nr.32/14.04.2010 nu este specificata asigurarea accesului public 
la investitia realizata prin proiect,fara taxe. EG1-Drumurile propuse pentru 
modernizare se regasesc ca drumuri vicinale in Anexa A72-Invenarul 
bunurilor care apartin domeniului public al com. Sacadat aprobata prin 
HG1972/2002.Nu exista Hotarare de Guvern de modificare ainventarului 
domeniului public,pentru reclasificarea drumurilor publice.
EG4-In HCL nr.32/14.04.2010 nu este specificata asigurarea accesului 
public la investitia realizata prin proiect,fara taxe. 
In HCL31/14.04.2010 - Anexa 3 nu s-au putut identifica drumurile propuse 
pentru modernizare in studiul de fezabilitate.In Anexa 72-Inventarul bunurilor 
care apartin domeniului public al comunei Sacadat aprobata prin HG 
nr.1972/2002,pozitiile de la 10 la 13;15;28;30 Sacadat si pozitiile 31;41 si 44 
Sabolciu drumurile sunt clasificate ca drumuri vicinale.
Latimea in profil transversal este mai mare decat latimea pe care 
beneficiarul o are in proprietate.  

11 125 a 01 11 6 05 00052 2011 05 31
Imbunatatirea infrastructurii rutiere 

agricole in comuna Curtuiseni, judetul 
Bihor

Comuna Curtuiseni Bihor Comuna Curtuiseni _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 10.443.291
EG1-In  Anexa 43-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Curtuiseni ,la pozitia la 24 drumurile care alcatuiesc tronsonul D5 
sunt clasificate ca drumuri vicinale. Reprezentantul  legal nu a putut 
prezenta HG de modificare a inventarului domeniului public.

12 125
A A 01 11 2 10 00005 2011 05 31

MODERNIZARE DRUMURI 
AGRICOLE DE EXPLOATARE IN 
COMUNA ZĂRNEŞTI, JUDEŢUL 

BUZĂU

UAT ZARNESTI BUZAU
Comuna/Oras 
ZARNESTI Sat 

ZARNESTI
_ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 11.443.291

EG2: SF nu respecta recomandarile din Expertiza tehnica; Studiul Topo 
(Memoriul tehnic) este realizat pentru comuna Parscov, jud. Buzau; SF nu 
prezinta drumurile propuse spre modernizare, conform inventarului 
domeniului public al comunei Zarnesti; Analiza cost beneficiu incompleta.
EG3: Cerifificatul de urbanism contine caracteristici tehnice diferite fata de 
caracteristicile investitiei (Lungime drum, sistem rutier).
EG5: Dosarul cererii de finantare nu cuprinde decizia etapei de evaluare 
initiala / Acord de mediu.

13 125 A 01 11 3 12 00007 2011 05 31

Modernizare drumuri 
de exploatatie  agricola  comuna DOR  

MARUNT,
judetul CALARASI

Comuna DOR  
MARUNT CALARASI Sat DOR

MARUNT _ _ _ _ _ _ _ 611.380 0 611.380 0 12.054.671

EG1 - în inventarul domeniului public nu sunt cuprinse drumurile de 
exploatare din proiect. Prin HCL se aprobă încadrarea unor drumuri vicinale 
în drumuri agricole, fără ca acestea să fie publicate în H.G.;
EG2 - neconcordanță între soluția tehnică din D.A.L.I. Și soluția aprobată în 
Avizul I.S.C.
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14 125 A 01 11 3 12 00008 2011 05 31

Imbunatatirea  infrastructurii  agri-
cole prin  modernizarea drumului

de acces GALDAU-JEGALIA-IEZERU
la  exploatatiile agricole din comu-
na JEGALIA, judetul CALARASI

Comuna  JEGALIA CALARASI Satele:GALDAU
si  IEZERU _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 13.054.671

EG1: în inventarul domeniului public nu sunt cuprinse drumurile de 
exploatare din proiect. Prin HCL se aprobă încadrarea unor drumuri vicinale 
în drumuri agricole, fără ca acestea să fie publicate în H.G.

15 125 A 01 11 3 12 00010 2011 05 31
Modernizarea infrastructurii pentru

dezvoltarea agriculturii,comuna
MODELU,judetul CALARASI 

Comuna MODELU CALARASI Sat MODELU _ _ _ _ _ _ _ 995.674 0 995.674 0 14.050.345
EG1: în inventarul domeniului public nu sunt cuprinse drumurile de 
exploatare din proiect. Prin HCL se aprobă încadrarea unor drumuri vicinale 
în drumuri agricole, fără ca acestea să fie publicate în H.G.

16 125 A 01 11 3 12 00006 2011 05 31
Modernizare infrastructura agricola

in municipiiul CALARASI,judetul 
CALARASI

Municipiiul 
CALARASI CALARASI Municipiul

CALARASI _ _ _ _ _ _ _ 748.547 0 748.547 0 14.798.892
EG1 - în inventarul domeniului public nu sunt cuprinse drumurile de 
exploatare din proiect. Prin HCL se aprobă încadrarea unor străzi în drumuri 
agricole, fără ca acestea să fie publicate în H.G.;;

17 125 A 01 11 3 12 00013 2011 05 31
Amenajare drumuri de exploatatie

agricola in comuna 
SARULESTI,judetulCALARASI

Comuna 
SARULESTI CALARASI Sat

SARULESTI-Gara _ _ _ _ _ _ _ 638.744 0 638.744 0 15.437.636
EG1 - în inventarul domeniului public nu sunt cuprinse drumurile de 
exploatare din proiect. Prin HCL se aprobă încadrarea unor drumuri 
comunale de pământ în drumuri de exploatare, fără ca acestea să fie 
publicate în H.G.;

18 125 A 01 11 3 12 00004 2011 05 30
Modernizare drum de  exploatare 

agricola  DE1 ,in comuna  ULMU, ju-
detul CALARASI  

Comuna  ULMU CALARASI Sat ULMU _ _ _ _ _ _ _ 999.897 0 999.897 0 16.437.533

EG1-in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul publical com. Ulmu, 
Anexa 49 la HG 1349/2001,  se specifica: poz.1 - drumuri vicinale, S=60,37 
ha, L=10600 ml. Prin HCL nr. 31/08.11.2010 poz. 1 a  fost modificata astfel: 
S=54,01 ha, L=110.140 ml.. Prin art. 2 la HCL nr. 31/2010 se aproba 
completarea inventarului cu poz. 40-drum de exploatare agricola DE1, 
L=10600 ml, S= 6,36 ha. Astfel 10.600 ml drumuri vicinale s-au transformat 
in drum de exploatare agricola.

19 125 A 01 11 3 12 00005 2011 05 30
Amenajare drumuri de acces la 
exploatatii agricole in comuna

TAMADAU MARE,judetul CALARASI

Comuna TAMADAU 
MARE CALARASI Sat TAMADAU 

MARE  _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 17.437.533
EG1 - în inventarul domeniului public nu sunt cuprinse drumurile de 
exploatare din proiect. Prin HCL se aprobă încadrarea unor drumuri vicinale 
în drumuri agricole, fără ca acestea să fie publicate în H.G.;

20 125 A 01 11 5 11 00036 2011 05 31
AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE 

IN RESITA,JUDETUL CARAŞ-
SEVERIN

DIRECTIA PENTRU 
ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI 

RESITA

Caras-Severin MUN.RESITA, SAT 
CALNIC _ _ _ _ _ _ _ 942.234 0 942.234 0 18.379.767

1.1-Solicitantul nu intră in categoria beneficiarilor eligibili, EG3-Certificatul de 
urbanism nu este eliberat in conditiile legii 50/1991 cu modificarile şi 
completările ulterioare (nu sunt completate clar elementele privind tipul şi 
numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat). EG4-  HCL 
nu face referire la toate punctele obligatiorii conform ghidului solicitantului.

21 125 A 01 11 5 11 00025 2011 05 31

REABILITARE DRUMURI DE 
EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ DIN 

COMUNA SACU,JUDETUL CARAŞ-
SEVERIN

COMUNA SACU Caras-Severin COM.SACU,  SAT 
SACU _ _ _ _ _ _ _ 992.621 0 992.621 0 19.372.388

EG3-Certificatul de urbanism nu este eliberat in conditiile legii 50/1991 cu 
modif.şi completările ulterioare, nu se menţionează clar dacă acest certificat 
de urbanism poate sau nu poate fi utilizat în scopul precizat de solicitant.

22 125 A 01 11 5 11 00030 2011 05 31

REABILITAREA DRUMURILOR 
AGRICOLE INTRE LOCALITATEA 

ORAVITA SI LOCALITATILE 
BROSTENI,BRADISORUL DE JOS SI 
CICLOVA MONTANA,JUD.CARAŞ-

SEVERIN

ORAŞ ORAVIŢA Caras-Severin ORAŞ ORAVIŢA _ _ _ _ _ _ _ 714.760 0 714.760 0 20.087.148
EG3-Certificatul de urbanism nu este eliberat in conditiile legii 50/1991 cu 
modif.şi completările ulterioare, nu se menţionează clar dacă acest certificat 
de urbanism poate sau nu poate fi utilizat în scopul precizat de solicitant.
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23 125 A 01 11 5 11 00024 2011 05 31

IMBUNATAŢIREA ŞI DEZVOLTAREA 
DRUMURILOR DE EXPLOATAŢIE 

DIN COMUNA BUCHIN,JUD.CARAŞ-
SEVERIN

COMUNA BUCHIN Caras-Severin COM.BUCHIN, SAT 
BUCHIN _ _ _ _ _ _ _ 907.874 0 907.874 0 20.995.022

EG3-Certificatul de urbanism nu este eliberat in conditiile legii 50/1991 cu 
modif.şi completările ulterioare (nu sunt completate clar elementele privind 
tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat). 

24 125 A 01 11 5 11 00011 2011 05 30
INFIINŢARE DRUMURI AGRICOLE 
LAPUŞNICEL-PÂRNOVA COMUNA 

LAPUŞNICEL,JUD.CARAŞ-SEVERIN

COMUNA 
LAPUŞNICEL Caras-Severin

COM.LĂPUŞNICEL, 
SAT LĂPUŞNICEL, 

SAT PARVOVA
_ _ _ _ _ _ _ 639.433 0 639.433 0 21.634.455 EG3-Certificatul de urbanism nu este eliberat in conditiile legii 50/1991 cu 

modif.şi completările ulterioare(art.6,alin.3).

25 125 A 01 11 5 11 00009 2011 05 30
INFIINŢARE DRUM AGRICOL 

GRĂDINARI-GREONI COMUNA 
GRĂDINARI,JUD.CARAŞ-SEVERIN

COMUNA 
GRĂDINARI Caras-Severin

COM.GRĂDINARI, 
SAT GRĂDINARI, 

SAT GREONI
_ _ _ _ _ _ _ 747.182 0 747.182 0 22.381.637

EG1-beneficiarul nu a putut demonstra apartenenţa terenului, aferent 
investitiei, la domeniul public, existand neconcordanţe între planurile 
prezentate in SF şi studiile geotehnice si topografice, precum şi suprafata 
deservita de investiţie (documente depuse la CF faţa de cele prezentate in 
raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare) 

26 125 A 01 11 5 11 00004 2011 05 30
INFIINŢARE DRUM AGRICOL 

LOCALITATEA BREBU,COMUNA 
BREBU,JUD.CARAŞ-SEVERIN

COMUNA BREBU Caras-Severin COM.BREBU, SAT 
BREBU _ _ _ _ _ _ _ 704.042 0 704.042 0 23.085.679 EG3-Certificatul de urbanism nu este eliberat in conditiile legii 50/1991 cu 

modif.şi completările ulterioare(art.6, alin.3)

27 125 A 01 11 5 11 00010 2011 05 30

ÎNFIINŢARE DRUM AGRICOL IN 
LOCALITATEA MĂURENI,COMUNA 

MĂURENI,JUDEŢUL CARAŞ-
SEVERIN

COMUNA 
MĂURENI Caras-Severin COM.MĂURENI, 

SAT MĂURENI _ _ _ _ _ _ _ 994.493 0 994.493 0 24.080.172 1.2-Declaratia F pe propria raspundere a solicitantului nu este completata.

28 125 A 01 11 5 11 00002 2011 05 27

MODERNIZAREA DRUMURILOR 
AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE IN 
COMUNA TEREGOVA,JUDEŢUL 

CARAŞ-SEVERIN

COMUNA 
TEREGOVA Caras-Severin COM.TEREGOVA, 

SAT TEREGOVA _ _ _ _ _ _ _ 973.691 0 973.691 0 25.053.863

EG3-Certificatul de urbanism nu este eliberat in conditiile legii 50/1991 cu 
modificarile şi completările ulterioare (nu sunt completate clar elementele 
privind numărul documentului de urbanism în baza căruia s-a eliberat CU). 
EG6 - HCL nu face referire la toate punctele obligatiorii conform ghidului 
solicitantului.

29 125 A 01 11 6 13 00006 2011 05 30

MODERNIZARE DRUMURI 
AGRICOLE DE EXPLOATATIE PE 

TERITORIUL COMUNEI MICA, 
JUDETUL CLUJ

COMUNA MICA CLUJ Comuna: MICA         
Sat: MICA _ _ _ _ _ _ _ 584.742 0 584.742 0 25.638.605 1.4 Beneficiarul innregistreaza datorii catre bugetul consolidat al statului; 

Declaratia pe propria raspundere a solicitantului pct. 6

30 125 A 01 11 6 13 00016 2011 05 30
 MODERNIZARE DRUMURI 

AGRICOLE   IN COMUNA PALATCA, 
JUDETUL CLUJ

COMUNA PALATCA CLUJ Comuna: PALATCA  
Sat: PALATCA _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 26.638.605

Conform SF drumul agricol Poderei este alcatuit din doua tronsoane.Din 
planul cadastral reese ca unirea celor doua tronsoane este realizata cu 
trecere peste parcele proprietate privata.Nu s-a prezentat ridicarile 
topografice pentru toata lungimea drumului agricol Poderei.  Beneficiarul nu 
poate dovedi proprietatea publica a unui tronson din drumul agricol 
Poderei.Nu a depus toate documentele solicitate prin informatiile 
suplimentare(studii topografice).  

31 125 A 01 11 2 14 00009 2011 05 31

MODERNIZARE DRUMURI 
AGRICOLE DE EXPLOATATIE 

COMUNA HORIA-JUDETUL 
CONSTANTA

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 
COMUNA HORIA, 

JUDETUL 
CONSTANTA

CONSTANTA

Comuna/Oras 
HORIA Sat HORIA; 

Comuna/Oras 
HORIA Sat 
TICHILESTI

_ _ _ _ _ _ _ 1.078.165 0 1.078.165 0 27.716.770

EG1 - DE 204/24 nu se regaseste in Inventarul bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public
EG3 Certificatul de Urbanism nu este completat conform legislatiei in 
vigoare  cu precizarea documentatiei pe baza careia s-a eliberat C.U.si nu s-
a precizat daca poate fi utilizat in scopul precizat

32 125
A A 01 11 2 14 00001 2011 05 30

MODERNIZARE CAI DE ACCES 
PENTRU EXPLOATATII AGRICOLE 
SI AGENTI ECONOMICI,COMUNA 

VALU LUI TRAIAN, JUD 
CONSTANTA

COMUNA VALU LUI 
TRAIAN CONSTANTA

Comuna/Oras VALU 
LUI TRAIAN Sat 

VALU LUI TRAIAN
_ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 28.716.770

Verificarea rezonabilitatii preturilor: Preturile utilizate la intocmirea devizelor 
nu se incadreaza in prevederile HG 363/2010 -Standard de cost -02/MADR - 
cost unitar = 129.875 Euro/km. Drumuri de exploatare modernizate prin 
proiectL=3.498 m; Val. Cap.4 - cheltuieli cu investitia de baza= 844.840 Euro 
( =241.520 E/km)
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33 125 A 01 11 4 17 00021 2011 05 31

MODERNIZARE DRUMURI  
AGRICOLE DE EXPLOATARE IN 

COMUNA     COSOVENI – JUDETUL 
DOLJ

COMUNA 
COSOVENI , 

JUDETUL DOLJ
Dolj Cosoveni, sat 

Cosoveni _ _ _ _ _ _ _ 999.220 0 999.220 0 29.715.990

EG 4-EG6-
Din HCL NR.11/31.03.2010., lipseşte punctul referitor la faptul ca " lucrarile 
pentru realizarea investiţiei sunt prevazute in bugetul local, pentru perioada 
de realizare a investiţiei".
In acelasi HCL, nu este specificata perioada de timp pentru care se ia 
angajamentul de a suporta cheltuielile de intreţinere şi/sau reparare a 
investiţiei, conform Ghidului Masurii..."angajamentul de a suporta cheltuielile 
de întretinere si/sau reparare a investitiei pe toata durata de functionare a 
acesteia si,dupa caz, cofinantarea investitiei"  In urma verificarilor 
documentare efectuate la vizita pe teren, s-au constatat neconcordanţe intre 
suprafeţele deservite de drumurile de exploataţie din S.F (suprafaţa de 
1391,18ha)şi ortofotoplanurile cu tarlalele, prezentate, de unde rezultâ o 
suprafaţa de 1153,02ha, evidenţiate in tabelul anexat.  Nu au fost indeplinite 
in totalitate criteriile de eligibilitate:EG1;EG4;EG6 

34 125 A 01 11 4 17 00029 2011 05 31

MODERNIZARE DRUMURI DE 
ACCES CATRE EXPLOATATIILE 
AGRICOLE IN COMUNA TEASC, 

JUDETUL DOLJ

COMUNA TEASC Dolj Teasc, sat Teasc _ _ _ _ _ _ _ 933.823 0 933.823 0 30.649.813

 1. EG2–Solutia tehnica propusa in Studiul de Fezabilitate – partea scrisa (pag. 
42, pag. 107) si partea desenata (profile transversale tip), este avizata partial 
de ISC Bucuresti. Existand neconcordanta intre cele doua solutii tehnice, cea 
propusa de proiectant si cea avizata de ISC Bucuresti, proiectul devine 
neeligibil.&#x0D;
  3.1 – Prin insumarea anexelor A2 din cadrul CF, precum si a Devizelor pe 
Obiect din SF, nu se obtine valoarea cap. 4.1. &#x0D;
Cap. 3.5 – In cadrul anexelor A1-A2 (pag. 8-18) din Cererea de Finantare, TVA-
ul este trecut si pe coloana cheltuielilor eligibile.;
  4.1 – Planul Financiar nu este completat corect, deoarece nu este completata 
la Bugetul Local intreaga valoare neeligibila din Bugetul Indicativ;
 In urma verificarii documentare s-a constatat neeligibilitatea proiectului, fapt 
pentru care vizita pe teren nu se mai justifica.  In urma verificarii documentare s-
a constatat neeligibilitatea proiectului, fapt pentru care vizita pe teren nu se mai 
justifica.  1. EG2–Solutia tehnica propusa in Studiul de Fezabilitate – partea 
scrisa (pag. 42, pag. 107) si partea desenata (profile transversale tip), este 
avizata partial de ISC Bucuresti. Existand neconcordanta intre cele doua solutii 
tehnice, cea propusa de proiectant si cea avizata de ISC Bucuresti, proiectul 
devine neeligibil;
 2. 3.1 – Prin insumarea anexelor A2 din cadrul CF, precum si a Devizelor pe 
Obiect din SF, nu se obtine valoarea cap. 4.1. &#x0D;
3. Cap. 3.5 – In cadrul anexelor A1-A2 (pag. 8-18) din Cererea de Finantare, 
TVA-ul este trecut si pe coloana cheltuielilor eligibile.;
4. 4.1 – Planul Financiar nu este completat corect, deoarece nu este 
completata la Bugetul Local intreaga valoare neeligibila din Bugetul 
Indicativ.&#x0D;
4.2 – Desi nu este cazul de cofinantare, in cadrul Planului Financiar s-a 
completat eronat aceasta linie bugetara.&#x0D;
5. In urma verificarii documentare s-a constatat neeligibilitatea proiectului, fapt 
pentru care vizita pe teren nu se mai justifica.&#x0D;
Anexe la Cererea de Finantare:&#x0D;
1. Pag. 94 – Analiza cost-beneficiu pentru drumuri propuse a se asfalta, trebuia 
previzionata pe o perioada de 25 ani.&#x0D;
2. Pag. 144 – Certificatul de Urbanism este eliberat de Primaria Comunei 
Teasc, desi s-a facut pentru drumuri din extravilan, fara a se face dovada 
existentei personalului responsabil cu urbanismul in cadrul Primariei, sau 
existenta unui Aviz al Consiliului Judetean pentru CU
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35 125 A 01 11 4 17 00006 2011 05 30

MODERNIZARE DRUMURI 
AGRICOLE DE EXPLOATARE IN 

COMUNA CARCEA, JUDETUL DOLJ: 
DE433; DE470; DE518; DE292; 

DE287/1; DE253 

COMUNA CARCEA, 
JUDETUL DOLJ Dolj CARCEA 

Sat1:CARCEA _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 31.649.813

EG2 – Conform Avizelor ISC nr. 2280/ 21.09.2011 si 3187/ 26.05.2011 (pag. 
264-265) se observa ca acestea avizeaza faza DALI, in baza unei expertize 
tehnice, in timp ce la Cererea de Finantare a fost anexat Studiu de 
Fezabilitate, fara expertiza tehnica, adica alta faza de proiectare.;
 Astfel, conform Ghidului Solicitantului cap. 4.1 “Documentele necesare 
intocmirii Cererii de Finantare”, in ceea ce priveste Studiul de Fezabilitate 
(DALI), acesta trebuie sa fie insotit de “avizul tehnic emis de Inspectoratul de 
Stat in Constructii - Bucuresti”, iar “neconcordantele identificate intre 
documentatia tehnico-economica si prevederile avizului tehnic ISC conduc la 
declararea ca neeligibila a Cererii de Finantare”.;
 Conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, 
punctele de verificat in cadrul “EG2 – Solicitantul a prezentat SF/ DALI 
intocmit/a conform legislatiei in vigoare, insotit/a de aviz tehnic ISC”, se 
verifica “daca Solutia tehnica prezentata in SF/ DALI este aceeasi cu cea 
avizata prin Avizul tehnic ISC. Daca exista neconcordante intre cele doua 
documente, se considera ca avizul ISC a fost eliberat in baza altei 
documentatii decat cea anexata cererii de finantare si proiectul este 
neeligibil”.;
 Expertiza tehnica era necesara deoarece, la pag. 34 din SF s-a facut 
precizarea “ca De292 are un tronson de 1+300,00 km cu imbracaminte din 
beton”, in proiect fiind prevazuta modernizarea pentru 2107m; prin 
suprapunere cu HCL nr. 7/ 12.03.2010, in care De 292 are o lungime de 
2107m din pamant batut si 1000m betonat, raman 300m din beton in SF, 
despre care se intelege ca se modernizeaza, desi nu se prezinta expertiza 
tehnica.;
 In plus Solutia tehnica propusa de SF face referire la o singura banda de 
circulatie si nu prevede platforme de incrucisare, ceea ce nu este corect 
tinand seama de standardele de proiectare in vigoare.;
EG5 – Conform Deciziei APM nr. 6510/ 19.05.2011 (pag. 266) este 
necesara declansarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
insa Beneficiarul nu a demonstrat ca a respectat acest lucru, cu documente 
APM oficiale.;

36 125 A 01 11 2 18 00005 2011 05 31
MODERNIZAREA DRUMURILOR DE 
EXPLOATATIE AGRICOLE COMUNA 

DRAGANESTI,JUDETUL GALATI

COMUNA 
DRAGANESTI GALATI

Comuna/Oras 
DRAGANESTI Sat 

DRAGANESTI
_ _ _ _ _ _ _ 1.004.414 0 1.004.414 0 32.654.227

EG1: Drumurile propuse pentru modernizare DE1, DE2 si DE3 sunt trecute 
in inventar, la poz. 137 ca drumuri vicinale. Solicitantul nu a demonstrat 
reclasificarea drumurilor din proiect ca Drumuri de exploatare agricola

37 125 A 01 11 2 18 00009 2011 05 31

MODERNIZARE DRUM DE 
EXPLOATARE ÎNTRE DN 26 KM 47 + 
910 M (SAT VLĂDEŞTI) ŞI DN 26 KM 

42 + 370 M (SAT BRĂNEŞTI), 
COMUNA VLĂDEŞTI, JUDEŢUL 

GALAŢI

COMUNA 
VLADESTI GALATI

Comuna/Oras 
VLADESTI Sat 

VLADESTI
_ _ _ _ _ _ _ 983.856 0 983.856 0 33.638.083

EG1:  In inventarul domeniului public, drumurile de exploatare extravilane 
sunt cuprinse intr-o pozitie globala iar in HCL nu este denumit drumul care 
face obiectul investitiei si nu exista nici o prevedere privind clasificarea 
drumului supus modernizarii. Dimensiunile drumului supus modernizarii este 
prevazut cu dimensiuni diferite in Inventarul domeniuluipublic, Aviz ISC si in 
SF. Solicitantul nu face dovada proprietatii asupra drumului propus pentru 
modernizare.

38 125 A 01 11 2 18 00015 2011 05 31

MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII AGRICOLE PRIN 

REABILITAREA DRUMURILOR 
AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN 

COMUNA DRĂGUŞENI, JUDEŢUL 
GALAŢI

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 
DRĂGUŞENI

GALATI
Comuna/Oras 

DRAGUSENI Sat 
DRAGUSENI

_ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 34.638.083

EG1: Drumurile de exploatere agricola propuse pentru investitii nu se 
regasesc incluse in totalitate in domeniul public al comunei Draguseni. 
Suprafata de 3093 mp consemnata in SF pebtru modernizare nu este 
inclusa in inventarul domeniului public. EG2: Neconcordanta intre solutia 
tehnica cuprinsa in SF si cea avizata de ISC

39 125 A 01 11 2 18 00012 2011 05 31

MODERNIZAREA DRUMURILOR DE 
EXPLOATARE AGRICOLE ÎN 

COMUNA BĂLĂŞEŞTI, JUDEŢUL 
GALAŢI

UNITATE 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 
BĂLĂŞEŞTI

GALATI
Comuna/Oras 

BALASESTI Sat 
BALASESTI

_ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 35.638.083

EG1: Nu s-a prezentat in dosarul cererii de finantare HCL pentru detalierea 
pozitiei globale a drumurilor de exploatare agricola si care sa fi fost supusa 
controlului de legalitate al Institutiei Prefectului,  conform Art. 115, alin 7 din 
Legea nr. 215/2001. , EG2: Neconcordanta intre solutia tehnica cuprinsa in 
SF si cea avizata de ISC

40 125 A 01 11 3 19 00009 2011 05 31
Modernizarea drumurilor agricole 

de exploatare in comuna GREACA
judetul GIURGIU

Comuna 
GREACA,judrtul 

GIURGIU
GIURGIU Sat GREACA _ _ _ _ _ _ _ 655.790 0 655.790 0 36.293.873

EG2 -  Neconcordanta intre solutia tehnica cuprinsa in SF si cea avizata de 
ISC; EG4 - În HCL de instrumentare a proiectului nu s-a precizat asigurarea 
accesului public fără taxe la investiția realizată prin proiect
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41 125 A 01 11 3 19 00005 2011 05 31
Modernizarea drumurilor agricole 

de exploatatie in comuna GAUJANI,
judetul GIURGIU

Comuna GAUJANI GIURGIU
Satele:GAU-

JANI,CETATUIA,PIE
TRISU

_ _ _ _ _ _ _ 550.544 0 550.544 0 36.844.417 EG1 - datorită imposibilității demonstrării apartenenței la domeniul public a 
drumurilor supuse reabilitării

42 125 A 01 11 3 19 00008 2011 05 31
Modernizare drumuri de exploata-

tie agricola in comunaISVOARELE,
judetul GIURGIU 

Comuna 
ISVOARELE GIURGIU Sat 

ISVOARELE _ _ _ _ _ _ _ 434.990 0 434.990 0 37.279.407

EG1 - inventarul domeniului public nu este întocmit conform legislației în 
vigoare; 
EG3 -confor documentelor prezentate nu s-a demonstrat încadrarea în 
prioritățile PUG ului; 
EG4 - în HCL de instrumentare a proiectului nu se face referire la accesul 
fără taxe la drumurile supuse reabilitării

43 125 A 01 11 4 20 00018 2011 05 31 Modernizare drumuri de exploatare 
agricola, comuna Urdari, judetul Gorj COMUNA URDARI Gorj

Sat Fantanele, 
Urdari, comuna 

Urdari
_ _ _ _ _ _ _ 994.532 0 994.532 0 38.273.939

1.3 – Sectiunea C din Cererea de Finantare trebuia completata conform 
Raportului (pag. 104) asupra utilizarii altor programe de finantare 
nerambursabila, anexat Cererii de Finantare                        EG1 – Conform 
Ghidului Solicitantului cap. 2.3 „Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile”, 
drumurile de exploatare agricola care au fost reclasificate din drumuri publice 
(comunale, vicinale, strazi) nu sunt eligibile daca inventarul domeniului public 
astfel modificat nu este aprobat prin Hotarare a Guvernului, situatie intalnita si 
in cazul drumului de exploatare De 450, care a fost declasat din drum comunal 
DC69. Conform HG nr. 1414/ 04.12.2003, anexata Cererii de Finantare la pag. 
92-93, drumul comunal DC69 se regaseste in domeniul public al Comunei 
Urdari, iar ulterior, prin HCL nr. 25/ 27.05.2011 (pag. 96-97), acest drum DC69 
a fost clasificat in De450. Alaturi de HCL de declasificare nu exista Hotarare de 
Guvern, proiectul devenind neeligibil;
 In plus, cu referire la domeniul public trebuie facuta precizarea ca profilul 
transversal tip din cadrul Studiului de Fezabilitate, este dimensionat mai mult 
decat cei sase metri latime existenti in domeniul public, practic neincadrandu-
se in domeniul public cu scurgerea apelor;
EG3 – Certificatul de Urbanism (pag. 85) este eliberat de Primarie, fara viza 
Consiliului Judetean sau fara a se face dovada competentei Primariei de a-si 
elibera Certificate de Urbanism pentru extravilan. In cadrul Certificatului de 
Urbanism exista neconcordanta intre cap. „Regim Juridic”  si documentele 
anexate Cererii de Finantare cu referire la domeniul public.&#x0D;
EG4, EG6 – HCL nr. 26/ 27.05.2011 (pag. 98) nu face referire la faptul ca „se 
vor suporta cheltuielile de intretinere si/ sau reparare a investitiei pe toata 
durata de functionare a acesteia”, ci numai pe o perioada de 5 (cinci) ani de la 
receptia lucrarii.&#x0D;
EG5 – Conform Deciziei APM (pag. 57) trebuie facuta dovada initierii procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului.&#x0D;
 2.  5 – Nu se respecta HG 363/ 2010 ca pret/ km, dar nici ca procent aferent 
cap. 3.5.  5 – Nu se respecta HG 363/ 2010 ca pret/ km, dar nici ca procent 
aferent cap. 3.5.  Datorita neeligibilitatii documentare a proiectului, vizita pe 
teren nu se mai justifica.  Datorita neeligibilitatii documentare a proiectului, 
vizita pe teren nu se mai justifica.  1.3 – Sectiunea C din Cererea de Finantare 
trebuia completata conform Raportului (pag. 104) asupra utilizarii altor 
programe de finantare nerambursabila, anexat Cererii de Finantare.

44 125 A 01 11 4 20 00015 2011 05 31
Modernizare drumuri de exploatare 

agricola in comuna Farcasesti, judetul 
Gorj

COMUNA 
FARCASESTI Gorj

Sat Farcasesti, 
Pesteana de Jos, 

Valea cu Apa, 
comuna Farcasesti

_ _ _ _ _ _ _ 793.155 0 793.155 0 39.067.094

-varianta ocolitoare nr.1 prezentata in SF se refera la un segment din DJ674 
,care face parte si din varianta ocolitoare nr.2 . &#x0D;
  - Exista neconcordante inter Avizul tehnic emis de ISC si S.F.  - Certificatul 
de urbanism este emis pentru o investitie cu alte caracteristici ( lungime , 
numar de drumuri). - Hcl de instrumentare a proiectului nu se refera la 
urmatorul punct obligatoriu : angajamentul de a suporta cheltuielile de 
intretinere si/sau reparare a investitiei pe toata durata de functionare a 
acesteia .&#x0D;
drumurile propuse pentru modernizare nu corespund din punct de vedere al 
descrierii structurii cu studiul de fezabilitate ( drumul de exploatare DE3 este 
pietruit pe o portiune de circa 1,50 km pentru care necesita expertiza tehnica 
.  - Exista neconcordante inter Avizul tehnic emis de ISC si S.F.  - Certificatul 
de urbanism este emis pentru o investitie cu alte caracteristici ( lungime , 
numar de drumuri). - Hcl de instrumentare a proiectului nu se refera la 
urmatorul punct obligatoriu : angajamentul de a suporta cheltuielile de 
intretinere si/sau reparare a investitiei pe toata durata de functionare a 
acesteia .&#x0D;
- drumurile propuse pentru modernizare nu corespund din punct de vedere 
al descrierii structurii cu studiul de fezabilitate ( drumul de exploatare DE3 
este pietruit pe o portiune de circa 1,50 km pentru care necesita expertiza 
tehnica   - drumurile propuse pentru modernizare nu corespund din punct de 
vedere al descrierii structurii cu studiul de fezabilitate ( drumul de exploatare 
DE3 este pietruit pe o portiune de circa 1 50 km pentru care necesita 
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45 125 A 01 11 4 20 00013 2011 05 31 Modernizare drumuri de exploatare in 
comuna Baia de Fier, judetul Gorj

COMUNA BAIA DE 
FIER Gorj Sat Baia de Fier, 

comuna Baia de Fier _ _ _ _ _ _ _ 979.870 0 979.870 0 40.046.964

EG1-nu a fost depus inventarul domeniului public ci numai hotararea 
Consiliului Local de completare a inventarului supusa legalitatii.
EG2-in avizul ISC se face referire la documentatia tehnico-economica 
depusa ca fiind faza SF iar documentatia depusa la cererea de finantare 
este DALI.
   -lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect in AVIZ ISC este de 
18.660m iar in DALI este de 16.906 m
EG4-solicitantul nu si-a asumat necesitatea si oportunitatea investitiei prin 
hotararea Consiliului Local nefacand referire la acest punc obligatoriu
EG6-solicitantul nu prezinta angajamentul de a intretine infrastructura 
agricola de acces care beneficiaza de sprijin pe toata durata de functionare 
a acesteia ci numai pentru o perioada de minim 5 ani dupa receptia lucrarii
 La devizul financiar Anexa A1 sunt neconcordante fata de  buget indicativ la  
cheltuieli  cap.3-subcap.3.3  Din verificarea documentara s-a constatat faptul 
ca cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata 
eligibila, motiv pentru care vizita pe teren nu s-a mai efectuat.  

46 125 A 01 11 4 20 00008 2011 05 30 Modernizare drumuri de exploatare 
agricola in comuna Telesti,judetul Gorj COMUNA TELESTI Gorj Sat Telesti, comuna 

Telesti _ _ _ _ _ _ _ 994.184 0 994.184 0 41.041.148

EG1: Conform documentatiei prezentate, coreland profilele transversale ale 
drumurilor prezentate in SF cu situatia existenta in teren si prezentata 
documentar, latimile propuse ale drumurilor in ansamblul lor (inclusiv 
santurile de scurgere a apelor) nu se incadreaza in domeniul public al 
comunei. Nu sunt precizate amplasamentele, numarul si dimensiunea 
platformelor de intalnire (prevazute in SF) si nici nu se demonstreaza 
posibilitatea amplasarii lor pe domeniul public al comunei.  Cheltuielile 
prevazute la capitolele consultanta si proiectare depasesc procentele 
prevazute in cadrul HG 363/2010. 

47 125 A 01 11 4 20 00010 2011 05 30
Modernizare drumuri de exploatare 

agricola in comuna Bustuchin, judetul 
Gorj

COMUNA 
BUSTUCHIN Gorj

Sat Bustuchin, 
Poiana Seciuri, 
Poienita, Valea 

Pojarului

_ _ _ _ _ _ _ 789.294 0 789.294 0 41.830.442

EG2 - Solutia tehnica prezentata in SF nu este aceeiasi cu cea avizata prin 
Avizul tehnic ISC (fundatie balast 30 cm in SF si 20 cm in Aviz ISC)                                                                                                                                   
3.2 - Cheltuielile pentru proiectare depasesc procentul de 3% din valoarea 
investitiei de baza stipulat in HG 363/2010&#x0D;
3.3 - Cheltuielile Diverse si neprevazute nu se incadreaza in procentul de 
10% conform HG 363/2010&#x0D;
3.5 - TVA-ul s-a evidentiat separat pentru cheltuieli eligibile si neeligibile  3.2 - 
Cheltuielile pentru proiectare depasesc procentul de 3% din valoarea 
investitiei de baza stipulat in HG 363/2010&#x0D;
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48 125 A 01 11 4 20 00005 2011 05 30
Modernizare drumuri agricole de 

exploatare in comuna Catunele, judetul 
Gorj

COMUNA 
CATUNELE Gorj sat Catunele, 

comuna Catunele _ _ _ _ _ _ _ 971.771 0 971.771 0 42.802.213

Drumurile   propuse a se moderniza  conform HCL  13/2010 sunt De 3-
5651,552 m,De 801-2670,578 m si De 625-1108,907m .La documentele 
anexate  Cererii de Finantare au   fost atasata doar anexa nr.13 privind 
Hotararea Consiliului Local pentru  De 801-in lungime de 2670,578 m si 
latime de 4 m(lipseste Anexa pentru De- 3 si De -625 cat si documentele    
de la  Prefectura  privind legalitatea Hotararii) Drumurile propuse a se 
moderniza  au latimi  de 4 m.conform Certificatului de Urbanism 
nr.4/06.04.2010. Conform profilelor  transversale sunt  prevazute santuri 
stanga –dreapta cu latimi de 1,5  m respectiv 0,5 m .Acestea nu se 
incadreaza in domeniul public al comunei.De asemenea se prevad 
platforme  de intalnire pentru care nu se demonstreaza apartenenta la 
domeniul public.&#x0D;
La calculul indicatorilor in cadrul analizei financiare perioada de referinta 
este de 20 ani
Nu se face dovada declansarii procedurii de evaluare a impactului asaupra 
mediului fiind atasata Cereii de Finantare doar Decizia etapei de evaluare 
initiala nr.4189/20.05.2011
Conform HCL NR.16/17.05.2011 la Art.8 Consiliul se angajaza sa suporte 
cheltuielile de mentenanta si de gestionare a investitiei pe o perioada de 5 
ani de la data la care investitia a fost data in exploatare.  Drumurile   propuse 
a se moderniza  conform HCL  13/2010 sunt De 3-5651,552 m,De 801-
2670,578 m si De 625-1108,907m .La documentele anexate  Cererii de 
Finantare au   fost atasata doar anexa nr.13 privind Hotararea Consiliului 
Local pentru  De 801-in lungime de 2670,578 m si latime de 4 m(lipseste 
Anexa pentru De- 3 si De -625 cat si documentele  de la  Prefectura  privind 
legalitatea Hotararii) Drumurile propuse a se moderniza  au latimi  de 4 
m.conform Certificatului de Urbanism nr.4/06.04.2010. Conform profilelor  
transversale sunt  prevazute santuri stanga –dreapta cu latimi de 1,5  m 
respectiv 0,5 m .Acestea nu se incadreaza in domeniul public al comunei.De 
asemenea se prevad platforme  de intalnire pentru care nu se 
demonstreaza apartenenta la domeniul public.
 Valoarea cheltuielile de la cap.4 din Bugetul Indicativ al Cererii de Finantare 
este diferita fata de Devizul General din Studiul de Fezabilitate.
Valoarea devizului Anexa A2 -Modernizare drum de exploatatie agricola  din 
Cererea de Finantare este data in lei si nu in Euro.  Valoarea cheltuielile de 
la cap.4 din Bugetul Indicativ al Cererii de Finantare este diferita fata de 
Devizul General din Studiul de Fezabilitate.
Tva la anexele Al si A3 din Cererea de Finantare este trecut in cadrul rubricii 

 

49 125 A 01 11 4 20 00004 2011 05 27
Construire drumuri de exploatare (DE 
341, DE 1030, DE 1152) in comuna 

Tintareni, judetul Gorj

COMUNA 
TINTARENI Gorj

Sat Arpadia, 
Tintareni, Floresti, 
comuna Tintareni

_ _ _ _ _ _ _ 946.768 0 946.768 0 43.748.981

EG1, EG4 - Doua dintre drumurile de exploatare propuse la modernizare, 
De1030 si De1152, se regasesc intr-o Anexa 1  la HCL nr. 32/ 31.03.2011 
(pag. 200-205), insa in Dosarul Cererii de Finantare nu exista HCL nr. 32/ 
31.03.2011, nici Avizul de Legalitate pentru aceasta Hotarare de Consiliu 
Local.&#x0D;
EG2 – Avizul ISC (pag. 173) nu corespunde SF-ului, in sensul ca avizeaza 
numai 6,107km, in timp ce la modernizare s-au propus si proiectat 6,170km. 
ISC-ul nu avizeaza intreaga investitie.&#x0D;
EG3 – Certificatul de Urbanism (pag. 174) este eliberat de Primarie, fara 
viza Consiliului Judetean sau fara a se face dovada competentei Primariei 
de a-si elibera singuri Certificate de Urbanism pentru extravilan.&#x0D;
EG5 – Conform Deciziei APM (pag. 208) trebuie facuta dovada initierii 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.&#x0D;

50 125 a 01 11 7 21 00012 2011 05 31 Modernizare drumurilor de exploatatie 
agricola in comuna Bilbor, jud. Harghita Comuna Bilbor Harghita Bilbor _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 44.748.981 EG1, EG3 - drumurile propuse spre modernizare sunt comunale
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51 125 A 01 11 3 23 00011 2011 05 31
Modernizare drumuri de  exploatare 

agricola , comuna MOLDOVENI, 
judetul IALOMITA

Comuna 
MOLDOVENI IALOMITA Sat 

MOLDOVENI _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 45.748.981

EG1- inventarul Comunei Moldoveni, judetul Ialomita intocmit in conformitate 
cu legislatia in vigoare;
EG1- inventarul Comunei Moldoveni, judetul Ialomita intocmit in conformitate 
cu legislatia in vigoare;
 EG3– nu a fost respectata prevederea Ghidului Solicitantului M 125 
paragraful  4.1 punctul 2 ” Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire, 
valabil/ă la data depunerii cererii de finantare, eliberat/ă în condiţiile legii 
(Legea nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare), respectiv CU 
nu este conform.
ATENTIE! În certificatul de urbanism/ Autorizaţia de construire trebuie 
specificat numele proiectului/investiţiei exact cum este menţionat în Cererea 
de finanţare. De asemenea, va fi completat clar documentul de urbanism în 
baza căruia s-a eliberat, actul prin care s-a aprobat acesta, ca şi 
menţionarea clară dacă acest certificat poate sau nu poate fi utilizat în 
scopul precizat de solicitant. In situaţia în care certificatul de 
urbanism/autorizaţia de construire nu sunt corect completate sau 
incomplete, aceasta duce la declararea cererii de finanţare ca neeligibilă”.

- SF nu este intocmit in conformitate cu HG 28/2008 respectiv: 
 -nu este prezentat studiul topografic ;
 -la Studiul Geotehnic nu este prezentat un plan amplasare foraje;
 -nu este prezentat un plan de amplasare in zona;
 -nu este prezentat un plan de situatie(plan general).

52 125 A 01 11 3 23 00010 2011 05 31
Modernizare drumuri de exploatatie 

agricola in comuna 
SALCIOARA,judetul IALOMITA

Comuna 
SALCIOARA IALOMITA Sat

 SALCIOARA _ _ _ _ _ _ _ 954.955 0 954.955 0 46.703.936
EG1 - nu s-a prezentat inventarul primăriei întocmit conform legislației în 
vigoare, atestat prin H.G.;                                      EG4;EG6 - în HCL de 
instrumentare a proiectului nu se face referire la faptul că cheltuielile de 
întreținere vor fi suportate pe toată durata de funcționare a acesteia

53 125 A 01 11 3 23 00018 2011 05 31

Modernizarea drumurilor de acces
si drumurilor agricole de exploata-
tie in comuna VALEA CIORII,jude-

tul IALOMITA

Comuna VALEA 
CIORII IALOMITA

Satele:
VALEA 
CIORII,
BOCSA

_ _ _ _ _ _ _ 817.056 0 817.056 0 47.520.992
EG1 -Inventarul domeniului public al comunei prezintă toate drumurile într-o 
poziție globală , astfel încât nu pot fi identificate drumurile propuse în 
proiect;EG3-Certificatul de urbanism completat necorespunzător la 
pc.2Regim economic și pc.3 Regim tehnic

54 125 A 01 11 3 23 00019 2011 05 31
Modernizare drumuri de acces si 
de exploatare agricola ,comuna 
PLATONESTI,judetul IALOMITA

Comuna 
PLATONESTI IALOMITA

Satele:
PLATONESTI
LACUSTENI

_ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 48.520.992 EG2-in avizul ISC solutia tehnica avizata este diferita de cea propusa in SF;

55 125 A 01 11 3 23 00006 2011 05 30
Imbunatatirea retelei de drumuri

de exploatare agricola in comuna 
PERIETI,judetul IALOMITA

Comuna PERIETI IALOMITA Sat
PERIETI _ _ _ _ _ _ _ 975.866 0 975.866 0 49.496.858

EG2-Studiul tehnic are in partea scrisă titlul ldiferit de titlul din partea 
desenată;studiul topografic cu titlul diferit de cel din SF;
EG3 certificatul de urbanism are titlul diferit față de cel din Cererea de 
finanțare;
EG4-HCL Perieți nr. 56/02/09/2010 se referă la instrumentarea altui proiect 
decât titlul studiului de fezabilitate prezentat;

56 125 A 01 11 1 24 00020 2011 05 31 Modernizare drumuri de exploatatie 
agricola in com. Ipatele, jud. Iasi COMUNA IPATELE Iasi

Com. Ipatele, sat 
Ipatele, sat Cuza 

Voda
_ _ _ _ _ _ _ 999.251 0 999.251 0 50.496.109

Nu indeplineste EG2,EG4,EG6-Solicitantul nu a prezentat angajamentul ca 
va intretine si/sau repara infrastructura agricola de acces care beneficiaza 
de sprijin pe toata durata de functionare a acesteia in HCL

57 125 A 01 11 1 24 00021 2011 05 31
Modernizare drumuri de exploatatie 

agricola, l=5.304 km, com. Scheia, jud. 
Iasi

COMUNA SCHEIA Iasi Com. Scheia, sat 
Scheia, sat Satu Nou _ _ _ _ _ _ _ 381.508 0 381.508 0 50.877.617

Nu indeplineste EG6-Solicitantul nu a prezentat angajamentul ca va intretine 
si/sau repara infrastructura agricola de acces care beneficiaza de sprijin pe 
toata durata de functionare a acesteia in HCL

58 125 A 01 11 1 24 00025 2011 05 31 Modernizare drum exploatare d.e. 203 
Butea - Hindreşti - 3,5 km COMUNA BUTEA Iasi Com. Butea, sat 

Butea _ _ _ _ _ _ _ 997.111 0 997.111 0 51.874.728
Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2 ;solicitantul nu a  intocmit 
studiul de fezabilitate SF in conformitate cu HG28/2008 deoarece nu a 
prezentat studii de teren (studii topografice si studiul geotehnic).
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59 125 A 01 11 8 25 00008 2011 05 31
Amenajare drumuri de acces la 

exploatatii agricole in comuna Moara 
Vlasiei, judetul Ilfov

Comuna Moara 
Vlasiei Ilfov Moara Vlasiei _ _ _ _ _ _ _ 999.875 0 999.875 0 52.874.603

EG 1 -inventarul domeniului public indica alte latimi decit solutia tehnica 
prezentata in SF si avizul ISC. EG 2 - nu a raspuns la unele clarificari legate 
de buget si SF

60 125 A 01 11 6 26 00017 2011 05 31 Modernizare drumuri agricole in 
localitatea Borsa, judetul Maramures

Primaria Orasului 
Borsa Maramures Borsa _ _ _ _ _ _ _ 982.754 0 982.754 0 53.857.357

  EG.1- Criteriul neindeplinit -Solicitantul nu prezinta HG de reclasificare a 
drumurilor . In Cererea de Finantare se prezinta:
- HCL nr.32/08.08.2003 contine la pct. 3 cod 1.3.7.1 Strazi cu imbracaminte 
din balast, pamant sau macadam ,printre altele, str. Poligonului, Obratei si 
Frasinel, care fac obiectul SF-ului;
-HCL nr. 36/03.05.2011 mentioneaza la art 1 insusirea schitei de 
dezmembrare afere strazilor Obratei, Frasinel si Poligonului in vederea 
inscrierii in Coala funciaraa suprafetelor aferente celor trei strazi  cu 
precizarea categoriei de drum agricol (partial); in Anexa 2 la HCL nr. 
36/2011 la pct 3 cod 1.3.7.1 Strazi cu imbracaminte din balast, pamant sau 
macadam  se detaliaza  suprafetele aferente si nr. colii funciare si numerele 
topo ce compun  strazile Poligonului, Obratei si Frasinel.
-Adresa nr. 6188/H/4 din 31.05.2011 care reprezinta avizul de legalitate al 
Institutiei Prefectului jud. Maramures
  3.6. Nu exista HG de reclasificare a strazilor in drumuri agricole, deci 
modernizarea acestora nu este cheltuiala eligibila.  

61 125 A 01 11 6 26 00002 2011 05 30
Reabilitare drumuri de exploatatie 

agricola in orasul Targu Lapus, judetul 
Maramures

Oras Targu Lapus Maramures Targu Lapus _ _ _ _ _ _ _ 999.238 0 999.238 0 54.856.595

EG.1- Criteriul neindeplinit .Solicitantul prezinta in Cererea de Finantare;
- HCL nr.39/08.04.2011 de reclasificare din drumuri publice - vicinale , in 
drumuri publice agricole;
- Proiectul de Hotarare de Guvern si Nota de fundamentare aferenta 
modificarii inventarului, emisa de Consiliul Judetean Maramures cu 
nr.2713/24.05.2011.
Prin informatii suplimentare s-a prezentat in copie Hotararea de Guvern 
nr.623/16.06.2011 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului 
public cu reclasificarea drumurilor vicinale in drumuri de exploatatie agricola, 
conform Anexa nr.1.
Aprobarea este dupa data de 30.05.2011, data incheierii sesiunii de 
depunere a proiectelor pe M 125 . 

62 125 A 01 11 4 27 00011 2011 05 31

IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII LEGATE DE 
DRUMURILE AGRICOLE SI DE 

EXPLOATATIE IN COMUNA 
VÎNJULET

COMUNA 
VÎNJULET, 
JUDETUL 

MEHEDINTI

MEHEDINTI
Comuna:VANJULET 

Sat1:VANJULET _ _ _ _ _ _ _ 976.450 0 976.450 0 55.833.045

 EG2 - La verificarea documentară am constatat că solutia tehnica  
prezentata in SF pg.30 profil transversal pg.100, Certificat de Urbanism 
pg.193 nu este aceeasi cu cea avizata prin Avizul tehnic ISC pg.192 
Pentru clasificarea drumului ce face legatura intre DE5 si Dj 606, s-a 
precizat in informatii suplimentare ca este DE6 drum de exploatatie din H.G 
1161/2010, Anexa 14, poz. 129, acesta  nefacand parte din categoria 
drumurilor publice ,ruta alternativa constituita din acest drum DE2, si DE5 nu 
se puncteaza

63 125 A 01 11 4 27 00014 2011 05 31
MODERNIZARE DRUMURI 

AGRICOLE IN COMUNA ISVERNA, 
JUDETUL MEHEDINTI

COMUNA 
ISVERNA, 
JUDETUL 

MEHEDINTI

MEHEDINTI
Comuna:ISVERNA 

Sat1:ISVERNA 
Sat2:ISVERNA

_ _ _ _ _ _ _ 956.131 0 956.131 0 56.789.176 EG2 - SF nu este intocmit conform prevederilor HG 28/2008; solutia tehnica 
din avizul ISC nu corespunde solutiei tehnice adoptate in SF.
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64 125 A 01 11 4 27 00008 2011 05 31

„MODERNIZARE DRUMURI DE 
EXPLOATARE AGRICOLE ÎN 
COMUNA PODENI, JUDETUL 

MEHEDINTI:  D.E._SAT JUPÂNESTI  
(COMUNA CIRESU) KM 3+199,71 – 

SAT MALARISCA (COMUNA 
PODENI) KM 6+932,70;  

D.E._TROITA (D.J. 607C KM 
28+130,00) – CUSACU (D.E._SAT 

JUPÂNESTI – SAT MALARISCA KM 
3+879,52)”

COMUNA PODENI / 
JUDETUL 

MEHEDINTI
MEHEDINTI

Comuna:PODENI 
Sat1:PODENI 
Sat2:PODENI

_ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 57.789.176

La 1.4 ,conform Certificatului de atestare fiscala atasat la dosar totalul 
obligatiilor este de 4000 lei.In dosar nu a fost prezentat graficul de 
reesalonare a datoriilor pentru  pentru a urmari respectarea platilor.  EG1 -
DE sat Jupanesti(com.Ciresu)KM 3+199,71-sat Malarisca(com.Podeni)KM 
6+932,70,lungime de 3732,99m.Conform HCL21/2010, DE mentionat mai 
sus a fost declasat din  DJ.Conform ghid M125 a2,drumurile de exploatare 
agricola care au fost reclasificate din drumuri publice nu sunt eligibile daca 
inventarul domeniului public modificat nu este aprobat prin HG.In DCF nu a 
fost prezentata HG de trecere a DJ(fara denumire exacta) in DE&#x0D;
DE Troita(DJ 607CKM 28+130,00)-Crusacu(DE sat Jupanesti-sat Malarisca 
km 3+879,52)
,in lungime DE 2917,51m, conform domeniului public MO 678bis/Anexa 
nr.13 poz.118 are latimea de 4m.In SF drumul mentionat are o singura 
banda de circulatie de 2,75m(carosabil) si latimea acostamentelor de 
1X0,375 si 1X0,60(inclusiv rigala carosabila conform planse desenate) 
Platforma drumului este de 3,725m.Conform STAS 2900/89 si 66N-Indicativ 
ST 022-1999,la drumurile cu o singura banda carosabila pentru asigurarea 
securitatii circulatiei se prevad platforme de incrucisare.Prin construirea 
platformelor de incrucisare, in dreptul lor acestea avand latimea minima de 
2m se depaseste domeniul public (ca latime drum) publicat un domeniul 
public (4m)
EG 6- In HCL NR.1/28.01.2011,art.3 care face referire la angajamentul de 
asuporta cheltuielile cu intretinerea este incomplet deoarece nu face referire 
la toata durata de functionare a investitiei conform GHID M125a

65 125 A 01 11 1 29 00004 2011 05 27
Modernizare drumuri agricole de 

exploatatie DE 19, DE 30 si DE 58, 
com. Bahna, jud. Neamt

COMUNA BAHNA Neamt

Com. BAHNA, sat 
ARAMESTI,

com. BAHNA, sat 
BROSTENI, com. 

BAHNA, sat LILIAC

_ _ _ _ _ _ _ 990.659 0 990.659 0 58.779.835

Nu este indeplinit EG1.Pentru incadrarea in limitele impuse de HG 363/2010 
in urma informatiilor suplimentare s-a corectat valoarea din bugetul indicativ, 
devizele pe obiect, devizul general si evaluari, astfel:cheltuielile  eligibile se 
reduc cu valoarea de - 20.127 euro iar cheltuielile neeligibile se reduc cu 
valoarea de - 2.577 euro, conform bugetului indicativ anexat la E 3.4

66 125 A 01 11 4 30 00010 2011 05 31
DRUMURI DE EXPLOATARE 

AGRICOLA ÎN COMUNA 
BALDOVINESTI, JUDETUL OLT

COMUNA 
BALDOVINESTI, 
JUDETUL OLT

OLT

Comuna:
BALDOVINESTI 

Sat1:BALDOVINEST
I Sat2:PIETRIS

_ _ _ _ _ _ _ 983.987 0 983.987 0 59.763.822

Cererea de finantare este neeligibila intrucat beneficiarul nu a respectat 
declaratia F punctul 2 si conform Ghidului Solicitantului pag.40 exista 
neconcordanta intre solutia tehnica din ISC si solutia tehnica aleasa de 
proiectant in Studiul de Fezabilitate.     Conform Ghidului Solicitantului 
pag.40 solutia tehnica din Avizul ISC nu corespunde cu solutia tehnica din 
Studiul de Fezabilitate al Cererii de Finantare deci nu respecta criteriul  de 
eligibilitate EG2.  Proiectul este NEELIGIBIL conform Ghidului Solicitantului 
pag.40 - 

67 125 A 01 11 4 30 00018 2011 05 31

IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII LEGATE DE 
DRUMURILE AGRICOLE SI DE 

EXPLOATARE IN COMUNA 
DOBROSLOVENI

COMUNA 
DOBROSLOVENI, 

JUDETUL OLT
OLT Comuna:

DOBROSLOVENI _ _ _ _ _ _ _ 999.913 0 999.913 0 60.763.735

 Nu sunt respectate criteriile eligibilitate EG1,EG3,EG4,EG6
EG1-Nu a fost respectat criteriul de eligibilitate EG1, investitia nu se 
regaseste in totalitate in domeniul public.Platforma drumurilor solicitate prin 
proiect conform profilului transversal tip, este de 6,50m.In HCL 
17/25.03.2011 cu domeniul public latimea drumurilor de exploatare din 
proiect este de 4m. EG3-Nu a fost respectat  criteriul de eligibilitate 
EG3,certificatul de urbanism nr.94/25.05.2011 nu cuprinde  in totalitate 
investitia (in certificatul de urbanism este trecuta latimea carosabila 
drumurilor de 4m );
EG4,EG6-Nu se respecta in totalitate criteriul de eligibilitate EG4,in HCL 
21/26.05.2011 privind instrumentarea proiectului nu se face referire strict la 
&lt;&lt;Angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere si/sau reparare a 
investitiei pe toata durata de functionare a acesteia&gt;&gt; conform Ghid 
M125 a;
  Valoarea unitara din CF este mai mare decat cea din HG 363/2010 cu 
modificarile ulterioare  In urma verificarii pe teren proiectul nu indeplineste 
conditiile pentru a fi declarat eligibil conform criteriilor de eligibilitate 
enumerate mai sus. 
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68 125 A 01 11 4 30 00022 2011 05 31

ÎMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII LEGATE DE 
DEZVOLTAREA SI ADAPTAREA 

AGRICULTURII  ÎN COMUNA 
PÂRSCOVENI, JUDETUL OLT

COMUNA 
PÂRSCOVENI OLT

Comuna:
PARSCOVENI 

Sat1:BUTOI 
Sat2:BUTOI

Comuna:
PARSCOVENI 

Sat1:OLARI 
Sat2:OLARI

Comuna:
PARSCOVENI 

Sat1:PARSCOVENI 
Sat2:PARSCOVENI

_ _ _ _ _ _ _ 999.169 0 999.169 0 61.762.904

Nu este indeplinit EG 2 deoarece aviz ISC nr.1379/14.04.2010 nu prezinta 
aceeasi olutie tehnica cu SF.Prin urmare nici punctul 2 al Declaratiei F nu 
este indeplinit    Nu este indeplinit criteriul EG2 intrucat avizul ISC nu 
corespunde cu solutia tehnica aleasa de proiectant in studiul de fezabilitate 
si conform GHIDULUI SOLICITANTULUI PAG.40 existand neconcordanta 
cererea de finantare este neeligibila  Proiect neeligibil  

69 125 A 01 11 4 30 00023 2011 05 31

MODERNIZARE  DRUMURI  DE  
ACCES  CATRE EXPLOATATIILE  

AGRICOLE  IN  COMUNA 
DEVESELU, JUDETUL OLT

COMUNA 
DEVESELU, 

JUDETUL OLT
OLT

Comuna:DEVESEL
U Sat1:DEVESELU 

Sat2:COMANCA
_ _ _ _ _ _ _ 998.734 0 998.734 0 62.761.638

1.2 Punctul 7 din Declaratia F a fost punctat nejustificat.  EG1 – Drumurile 
de exploatare propuse la modernizare nu se regasesc in totalitate in 
domeniul public, in profil transversal: in HCL nr. 20/ 30.05.2011 toate 
drumurile au latimea de 4m, in timp ce in SF si avizele aferente, latimea 
proiectata cuprinde parte carosabila de 2,75m, acostamente 2x0,375m, 
santuri pamant/ beton 0,50m si benzi incrucisare cu 2m latime (in total 6m 
acolo unde sunt prevazute benzile de incrucisare);
EG4, EG6 – Solicitantul nu si-a luat angajamentul de a suporta cheltuielile 
de intretinere si/ sau reparare a investitiei pe toata durata de functionare a 
acesteia (fiind vorba de drumuri asfaltate a caroro perioada de viata atinge 
25 de ani);
 3.1 – Conform Anexei A3 din Cererea de Finantare, cap. 5.2 este impartit in 
cheltuieli eligibile si neeligibile, insa in Bugetul Indicativ sunt preluate 
amandoua valorile drept cheltuieli eligibile;
Cap. 3.5 depaseste procentul aferent prevazut in HG 363/ 2010 (este de 
1,4%, desi legea limiteaza valoarea la 1%).  In urma verificarii documentare 
s-a constatat neeligibilitatea proiectului, fapt pentru care vizita pe teren nu se 
mai justifica.  -In urma verificarii documentare s-a constatat neeligibilitatea 
proiectului, fapt pentru  care vizita pe teren nu se mai justifica.
-Indicatorii de Monitorizare din cadrul Cererii de Finantare au fost completati 
nejustificat cu suprafete ce nu fac obiectul tipului de submasura accesat prin 
proiect.

70 125 A 01 11 3 31 00004 2011 05 31
Modernizare drum de legatura-

DRUMUL VINULUI,comuna GURA
VADULUI,judetul PRAHOVA

Comuna GURA 
VADULUI PRAHOVA

Satele GURA
VADULUI;

PERSUNARI
_ _ _ _ _ _ _ 999.251 0 999.251 0 63.760.889 EG1 - pentru drumurile supuse modernizării nu a fost prezentat inventarul 

domeniului public întocmit conform legislației în vigoare

71 125 A 01 11 3 31 00005 2011 05 31

Amenajare drumuri de exploatare
si agricole, in vederea imbunatatirii 

infrastructurii legate
de dezvoltarea si adaptarea agricul
turii legate de dezvoltarea si adap-

tarea agriculturii,comunaBABA 
ANA,judetul PRAHOVA

Comuna BABA ANA PRAHOVA Sat CONDURATU _ _ _ _ _ _ _ 381.508 0 381.508 0 64.142.397
EG1 - din documentele prezentate reiese că  beneficiarul nu deține în 
inventarul domeniului public întraga suprafață necesară reabilitării 
drumurilor agricole

72 125 A 01 11 6 33 00001 2011 05 27
MODERNIZARE DRUMURI 

AGRICOLE DE EXPLOATATIE 
LOCALITATEA CUCEU

ORASUL JIBOU SALAJ Loc. JIBOU 
Sat:CUCEU _ _ _ _ _ _ _ 857.540 0 857.540 0 64.999.937 EG1- Solicitantul nu face dovada că deţine terenul agricol sau drumurile de 

exploatare care fac obiectul proiectului.
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73 125 A 01 11 6 32 00047 2011 05 31
Modernizare drum de exploatatie 

agricola de 2820 in oras Ardud judetul 
Satu Mare

Oras Ardud Satu Mare Ardud _ _ _ _ _ _ _ 994.463 0 994.463 0 65.994.400

EG1 - Solicitantul nu a dovedid apartenenta la domeniul public a parcelelor 
strabatute de investitie. Fiind constructie noua pe o portiune de  4189,69 m 
din lungimea traseului, drumul de exploatatie agricola infiintat trece peste 
numeroase parcele cultivate sau arate.Drumul se suprapune pe o portiune 
cu drumul judetean DJ 195 D.  Pct. 6 - Traseul drumului nu indeplineste 
conditiile de eligibilitate impuse de fisa masurii, cheltuielile pentru investitie 
fiind prevazute pentru un traseu existent in studiul de fezabilitate. In urma 
verificarilor documentare si in teren a reiesit faptul ca investitia prevede 
cheltuieli pe terenurii prorietate privata. 

74 125 A 01 11 6 32 00052 2011 05 31

Modernizarea drumurilor agricole 
"Iegheriste in locurile numite Culme si 

Corboi" si " Iegheriste - Drumul ce duce 
la Pasune

Comuna Crucisor Satu Mare Crucisor _ _ _ _ _ _ _ 957.800 0 957.800 0 66.952.200

EG2 - studiul de fezabilitate nu este intocmit conform legislatiei in vigoare 
(HG nr. 28/2008).Studiu topografic pentru drumurile de exploatatii agricole 
prezentat nu corespunde, nefiind semnat si stampilat de elaborator. Nu s-a 
prezentat deviz pe obiect pentru amenajari pentru protectia mediului, iar 
restul devizelor prezentate nu sint semnate si stampilate de elaborator. 
Piesele desenate: plan de amplasare in zona,plan general nu sint conform 
HG nr. 28/2008.  EG2 - studiul de fezabilitate nu este intocmit conform 
legislatiei in vigoare (HG nr. 28/2008).Studiu topografic pentru drumurile de 
exploatatii agricole prezentat nu corespunde deoarece nu este  elaborat de 
catre o entitate autorizata in acest domeniu, nefiind semnate si stampilate 
de elabor ator. Nu s-a prezentat deviz pe obiect pentru amenajari pentru 
protectia mediului, iar restul devizelor prezentate nu sint semnate si 
stampilate de elaborator. Piesele desenate: plan de amplasare in zona,plan 
general nu sint conform HG nr. 28/2008. 

75 125 A 01 11 6 32 00039 2011 05 31 Modernizarea drumurilor agricole in 
comuna Racsa Comuna Racsa Satu-Mare Racsa _ _ _ _ _ _ _ 992.735 0 992.735 0 67.944.935

 Solicitantul nu a raspuns la solicitarile de clarificari prin intermediul 
formularului E3.4.   Datorita neclarificarii situatiei drumurilor propuse spre 
reabilitare prin intermediul formularului E3.4 pentru indeplinirea criteriilor 
EG2 si EG3.  Se considera CF neeligibila si din perspectiva verificarii pe 
teren.

76 125 A 01 11 1 35 00016 2011 05 31
Modrnizare drumuri agricole prin 

masura 125 in com. Granicesti, jud. 
Suceava

COMUNA 
GRANICESTI Suceava Loc. Granicesti _ _ _ _ _ _ _ 992.655 0 992.655 0 68.937.590

 Nu au fost  indeplinite criteriile generale de eligibilitate EG1 si 
EG2.Drumurile  sunt publice dar nu sunt in inventar ca drumuri de 
exploatare agricole prin HG .

77 125 A 01 11 1 35 00023 2011 05 31 Modernizare drumuri de exploatare 
agricola com. Hantesti

COMUNA 
HANTESTI Suceava Loc. Hantesti, com. 

Hantesti _ _ _ _ _ _ _ 974.801 0 974.801 0 69.912.391

EG1,EG4,EG6 Neindeplinirea criteriului 3.1 se datoreaza lipsei evaluarilor, a 
devizului financiar precum si a necorelarii devizelor pe obiect cu devizul 
general si bugetul proiectului.
Nu sunt indeplinite criteriile 3.4 si 3.6 deoarece cheltuielile privind investitia 
au fost declarate neeligibile prin inexistenta in inventarul primariei a 
drumurilor de exploatare ce fac obiectul proiectului.

78 125 A 01 11 1 35 00008 2011 05 30
Imbunatatirea si dezvoltarea 

infrastructurii agricole in com. Satu 
Mare, jud. Suceava

COMUNA SATU 
MARE Suceava Loc. Satu Mare _ _ _ _ _ _ _ 892.934 0 892.934 0 70.805.325

Nu sunt indeplinite EG1.,EG2 si eligibilitatea solicitantului pct.1.5 IN HCL nu 
se face referire daca accesul la drum se face ,, cu sau fara taxe”. Ampriza 
drumului prevazuta in proiect este aproape de doua ori latimea cuprinsa in 
inventarul domeniului public.

79 125 A 01 11 1 35 00004 2011 05 30

Modernizare drumuri agricole, de 
exploatatie finantate in cadrul 

programului FEADR,  M125, pentru 
com. Botosana, jud. Suceava

COMUNA 
BOTOSANA Suceava Loc. Botosana _ _ _ _ _ _ _ 991.909 0 991.909 0 71.797.234

Nu este indeplinit criteriul EG1 deoarece in inventarul Comunei Botosana 
anexat cererii de finantare nu sunt inregistrate tronsoanele de drum ce vor fi 
modernizate ca "drumuri de exploatatie agricola".
Criteriul EG3 nu este indeplinit deoarece din certificatul de urbanism rezulta 
ca drumurile de exploatatie propuse sunt din domeniul privat al Comunei 
Botosana si nu din domeniul public asa cum prevede Ghidul Solicitantului.

80 125 A 01 11 3 03 00015 2011 05 31
Modernizarea infrastructurii de acces

catre exploatatiile agricole din 
comuna SEACA,judetul TELEORMAN

Comuna SEACA TELEORMAN Sat SEACA _ _ _ _ _ _ _ 997.111 0 997.111 0 72.794.345 EG2 - avizul ISC prezentat este în neconcordanță cu soluția prezentată în 
Cererea de Finanțare
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81 125 A 01 11 5 37 00030 2011 05 31 Amenajare drumuri agricole in comuna 
Mosnita Noua , judetul Timis

Comuna Mosnita 
Noua Timis Mosnita Noua _ _ _ _ _ _ _ 955.505 0 955.505 0 73.749.850 1.4 Beneficiarul innregistreaza datorii catre bugetul consolidat al statului; 

Declaratia pe propria raspundere a solicitantului pct. 6

82 125 A 01 11 2 38 00006 2011 05 31

IMBUNATATIREA 
INFRASTRUCTURII AGRICOLE PRIN 
MODERNIZAREA DRUMURILOR DE 
EXPLOATARE, COMUNA SMARDAN, 

JUDETUL TULCEA

COMUNA 
SMARDAN TULCEA

Comuna/Oras 
SMARDAN Sat 

SMARDAN
_ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 74.749.850

EG1: Drumurile propuse pentru modernizare sunt drumuri vicinale, ele 
nefiind finantate prin masura 125 din PNDR.  EG3: Inventarul domeniului 
public modificat prin HCL nr. 38/24.05.2011, prin care se hotaraste 
modificarea codului de reclasificare a drumurilor propuse pentru 
modernizare, din drumuri vicinale in drumuri de exploatare agricola, nu este 
aprobat prin Hotarare de guvern.

83 125 A 01 11 2 38 00007 2011 05 31

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
INFRASTRUCTURII AGRICOLE PRIN 
MODERNIZAREA DRUMURILOR DE 

EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN 
COMUNA PECENEAGA, JUDEȚUL 

TULCEA

COMUNA 
PECENEAGA TULCEA

Comuna/Oras 
PECENEAGA Sat 

PECENEAGA
_ _ _ _ _ _ _ 647.971 0 647.971 0 75.397.821

EG1: Drumurile propuse pentru modernizare sunt drumuri comunale 
(conform Inventarului domeniului public, poz. 29, 30 si 31), ele nefacand 
obiectul finantarii prin Masura 125 din PNDR.

84 125 A 01 11 4 40 00010 2011 05 31

IMBUNATATIRE SI DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII LEGATE DE 
DEZVOLTAREA SI ADAPTAREA 

AGRICULTURII IN COMUNA 
SUTESTI, JUDETUL VALCEA

COMUNA SUTESTI VALCEA

Comuna:SUTESTI 
Sat1:SUTESTI 
Sat2:SUTESTI

_ _ _ _ _ _ _ 528.176 0 528.176 0 75.925.997

1.2 - Solicitantul nu a respectat in totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe propria raspundere F.&#x0D;
1.6 - Verificand concordanta  continutului Hotararii de Guvern, unde la 
punctul 8 „ la anexa nr.75 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului 
public al comunei Sutesti, la sectiunea I Bunuri imobile, dupa pozitia nr. 328, 
se introduc sase noi pozitii, respectiv pozitiile nr. 329-334, conform Anexei 5” 
cu continutul Anexei 5 s-a constatat ca aceasta contine 7 pozitii, la ultima 
(335) figurand DE 107 propus a se moderniza;
Fata de cele precizate consideram ca potentialul beneficiar a incercat 
crearea unor conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati si a 
obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.&#x0D;
EG1 - DE 107 propus a se moderniza nu se regaseste in Anexa 5 la HG 
490/2010 (Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 
Sutesti).   DE 107 propus a se moderniza nu se regaseste in Anexa 5 la HG 
490/2010 (Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 
Sutesti).    Cererea de finantare este neeligibila in baza criteriilor 1.2; 1.6; 
EG1.  Cererea de finantare este neeligibila in baza criteriilor 1.2; 1.6; EG1 
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85 125 A 01 11 4 40 00023 2011 05 31
MODERNIZAREA DRUMURILOR DE 
EXPLOATARE AGRICOLA, COMUNA 

ROESTI, JUDETUL VÂLCEA
COMUNA ROESTI VALCEA

Comuna:ROESTI 
Sat1:BARBARIGENI 

Sat2:BAJENARI
Comuna:ROESTI 

Sat1:CUENI 
Sat2:BARBARIGENI

Comuna:ROESTI 
Sat1:CUENI 

Sat2:FRASINA
Comuna:ROESTI 

Sat1:RAPA 
CARAMIZII 

Sat2:ROESTI

_ _ _ _ _ _ _ 964.993 0 964.993 0 76.890.990

1) Din analizarea  drumurilor propuse spre modernizare s-au constatat 
urmatoarele :;
- Drumurile  agricole Barbarigeni, Barbarigeni, Cuieni,  identificate in 
Inventarul domeniului public, publicat in Monitorul Oficial (Anexa 64) la 
pozitiile 123, 124 si 133 au latimea de 3 m. &#x0D;
La drumurile cu o singura banda carosabila, conform STAS 2900-89, se 
prevad platforme de incrucisare; prin Studiul de fezabilitate in cauza  s-a 
facut acest lucru, insa latimea drumurilor anterior amintite nu permite 
realizarea acestora pe domeniul public.&#x0D;
- Drumul agricol colateral Roesti, identificat in in Inventarul domeniului 
public, publicat in Monitorul Oficial (Anexa 64) la pozitia 178 ca Drum vicinal 
Roesti este neeligibil datorita faptului ca acesta a fost reclasificat dintr-un 
drum vicinal prin HCL nr. 18/12.03.2010, aceasta modificare nefiind 
aprobata prin Hotararea Guvernului conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului M125, versiunea 3.&#x0D;
- Drumul agricol colateral Bajenari, introdus in Inventarul domeniului public  
prin HCL Nr.18/12.03.2010 cu o lungime de 1 Km este propus a se 
moderniza pe lungimea de 1,23 Km, cei 230 de m neregasindu-se in 
domeniul public al comunei, asa cum reiese din analiza documentara.
   Cheltuielile neeligibile sunt eronat incadrate in Planul financiar pe linia 
Cofinantare privata, in loc de Buget local, solicitantul fiind unul public.  
Cheltuielile neeligibile sunt eronat incadrate in Planul financiar pe linia 
Cofinantare privata, in loc de Buget local, solicitantul fiind unul public.  Din 
analiza documentara la birou s-a constatat ca Cererea de finantare 
F125A011144000023 nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila, 
si ca urmare nu a mai fost necesara efectuarea vizitei pe teren.  Din analiza 
documentara la birou s-a constatat ca Cererea de finantare 
F125A011144000023 nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila, 
si ca urmare nu a mai fost necesara efectuarea vizitei pe teren. 

86 125 A 01 11 4 40 00019 2011 05 31
DRUMURI DE EXPLOATARE 

AGRICOLA ÎN ORASUL BALCESTI, 
JUDETUL VÂLCEA

ORASUL 
BALCESTI, 

JUDETUL VÂLCEA
VALCEA

Comuna:ORAS 
BALCESTI 

Sat1:BALCESTI 
Sat2:GORUNESTI

_ _ _ _ _ _ _ 994.336 0 994.336 0 77.885.326

EG1-Conform Ghidului Solicitantului cap. 2.3 „Tipuri de investitii si cheltuieli 
eligibile”, drumurile de exploatare agricola care au fost reclasificate din 
drumuri publice (comunale, vicinale, strazi) nu sunt eligibile daca inventarul 
domeniului public astfel modificat nu este aprobat prin Hotarare a 
Guvernului, situatie intalnita si in cazul drumului de exploatare De 33; De 52; 
De 63 si De 7, care a fost declasat din drum vicinal. Conform Anexei Nr.13-
"Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Balcesti", 
publicata in monitorul OficialNr. 281 bis, anexata Cererii de Finantare la pag. 
211-214, Drumul vicinal (De33);Drumul vicinal (De52); Drumul vicinal (De 
63);Drumul vicinal(De7),se regasesc in domeniul public al orasului Balcesti, 
iar ulterior, prin HCL nr. 47/ 06.05.2011 (pag. 216-217), aceste drumuri 
vicinale au fost clasificate in De33; De52; De 63 si De 7. Alaturi de HCL de 
declasificare nu exista Hotarare de Guvern, proiectul devenind neeligibil.   
Prin formularul E3.4 s-a cerut sa se justifice de ce Bugetul indicativ (si 
implicit Anexele) nu respecta valoarea/km din drumul asfaltat, recomandat 
de HG 363/2010. Justificarile din Formularul E3.4 partea a II a nu sunt 
intemeiate. 
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Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie

N
r.c

rt
.

Titlul proiectului Solicitant

Pu
nc

ta
j

Criterii de 
departajare

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de eligibilitate neîndeplinite

87 125 A 01 11 4 40 00024 2011 05 31 REABILITARE DRUMURI AGRICOLE 
COMUNA SCUNDU, JUDET VALCEA

COMUNA SCUNDU 
, JUDET VALCEA VALCEA

Comuna:SCUNDU 
Sat1:AVRAMESTI 
Sat2:AVRAMESTI
Comuna:SCUNDU 

Sat1:BLEJANI 
Sat2:BLEJANI

Comuna:SCUNDU 
Sat1:SCUNDU 
Sat2:SCUNDU

_ _ _ _ _ _ _ 994.892 0 994.892 0 78.880.218

 Pct 1.5  S-a bifat NU deoarece Hotararea Consiliului Local nr. 12/ 29.04.2011 
pentru instrumentarea proiectului, nu a facut referire la toate punctele 
obligatorii care trebuiau adoptate, si anume cel care face „specificatie privind 
asigurarea accesului public la investitia realizata prin proiect cu/fara taxe”.  Pct 
1.5  S-a bifat NU deoarece Hotararea Consiliului Local nr. 12/ 29.04.2011 
pentru instrumentarea proiectului, nu a facut referire la toate punctele 
obligatorii care trebuiau adoptate, si anume cel care face „specificatie privind 
asigurarea accesului public la investitia realizata prin proiect cu/fara taxe”.  EG 
4 S-a bifat NU deoarece Hotararea Consiliului Local nr. 12/ 29.04.2011 pentru 
instrumentarea proiectului, nu a facut referire la toate punctele obligatorii care 
trebuiau adoptate, si anume cel care face „specificatie privind asigurarea 
accesului public la investitia realizata prin proiect cu/fara taxe”;
EG 6 S-a bifat NU deoarece Hotararea Consiliului Local nr. 12/ 29.04.2011 
pentru instrumentarea proiectului, nu a facut referire la toate punctele 
obligatorii care trebuiau adoptate, si anume cel care face „specificatie privind 
asigurarea accesului public la investitia realizata prin proiect cu/fara taxe”;
  EG 4 S-a bifat NU deoarece Hotararea Consiliului Local nr. 12/ 29.04.2011 
pentru instrumentarea proiectului, nu a facut referire la toate punctele 
obligatorii care trebuiau adoptate, si anume cel care face „specificatie privind 
asigurarea accesului public la investitia realizata prin proiect cu/fara taxe”
  3.1 – Devizul General  trebuie corelat cu Bugetul Indicativ . Valoarea Devizelor 
pe obiect trebuie corelata cu cea din Devizul general cap IV si cea din Bugetul 
Indicativ , cap. IV 
   4.1  Planul financiar din Cererea de Finantare, nu este corect completat, 
deoarece sunt exprimate valori atat in euro cat si in lei  In urma verificarii 
documentare a criteriilor de eligibilitate, s-a constatat evidenta neeligibilitate a 
cererii de finantare, si ca atare nu s-a mai efectuat verificarea  pe teren.  In 
urma verificarii documentare a criteriilor de eligibilitate, s-a constatat evidenta 
neeligibilitate a cererii de finantare, si ca atare nu s-a mai efectuat verificarea  
pe teren.  Nu au fost respectate urmatoarele criterii de eligibilitate:

88 125 A 01 11 4 40 00013 2011 05 31

IMBUNATATIREA  SI DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII LEGATE DE 
DEZVOLTAREA SI ADAPTAREA 
AGRICULTURII MASURA 125A2, 

DRUM DE EXPLOATATIE AGRICOLA 
DE VLADULESTI-TITULESTI-MALU-
OBOGENI, COM. STOILESTI, JUD. 

VILCEA

PRIMARIA 
COMUNEI 
STOILESTI

VALCEA

Comuna:STOILESTI 
Sat1:VLADULESTI 

Sat2:OBOGENI

_ _ _ _ _ _ _ 611.376 0 611.376 0 79.491.594

EG1 – Conform Ghidului Solicitantului cap. 2.3 „Tipuri de investitii si cheltuieli 
eligibile”, drumurile de exploatare agricola care au fost reclasificate din 
drumuri publice (comunale, vicinale, strazi) nu sunt eligibile daca inventarul 
domeniului public astfel modificat nu este aprobat prin Hotarare a 
Guvernului, situatie intalnita si in cazul drumului de exploatare De 1, care a 
fost declasat din drumurile Ulita Sogor-Malu si Ulita Titulesti. Conform HG 
nr. 1362/ 2001si Anexei nr. 73 din Monitorul Oficial nr. 281 bis, atasate 
Cererii de Finantare, la pag.190 aceste doua drumuri se regasesc in 
domeniul public al Comunei Stoilesti poz. 87 si 89, iar ulterior, prin HCL nr. 
17/ 27.05.2011 (pag.194-195), aceste drumuri au fost clasificate in De1 
Drum de exploatare agricola Vladulesti-Titulesti-Malu-Obogeni. Alaturi de 
HCL de declasificare nu exista Hotarare de Guvern, proiectul devenind 
neeligibil;
 In plus, cu referire la domeniul public trebuie facuta precizarea ca profilul 
transversal tip din cadrul Studiului de Fezabilitate, este dimensionat mai mult 
decat cei patru metri latime existenti in domeniul public, practic 
neincadrandu-se in domeniul public cu scurgerea apelor;
  3.1 – Devizul General  trebuie corelat cu Bugetul Indicativ . Alaturi de DG 
trebuie prezentate Deviz Financiar cap. 3 si Deviz pe Obiect cap. 5, cfm. HG 
28/ 2008. Valoarea Devizelor pe obiect trebuie corelata cu cea din Devizul 
general cap IV si cea din Bugetul Indicativ , cap. IV . Cursul de schimb al 
ECB din 20/05/2011, este de 4,1125.;
3.5 – TVA-ul aferent Cheltuielilor Eligibile este eronat trecut pe coloana 
Cheltuielilor Eligibile.;

89 125 A 01 11 4 40 00004 2011 05 30 MODERNIZARE DRUM AGRICOL 
PLAIUL NEDEIULUI

COMUNA 
VAIDEENI VALCEA

Comuna:VAIDEENI 
Sat1:VAIDEENI 
Sat2:VAIDEENI _ _ _ _ _ _ _ 448.264 0 448.264 0 79.939.858

Soluţia tehnică prezentată în D.A.L.I pentru investiţia ,,Modernizare drum 
agricol Plaiul Nedeiului în com. Vaideeni,jud.Vâlcea"(completare cu 20cm 
de balast,executarea unei fundaţii din balast de 25 cm,îmbrăcăminte din 
piatră spartă de 20 cm) nu este aceiaşi cu cea avizată de prin  Avizul tehnic 
ISC (strat de formă 20 cm,fundaţie din balast 20 cm,strat de piatră spartă 15 
cm,strat macadam 8 cm).
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Titlul proiectului Solicitant
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Criterii de 
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Valoare 
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Valoare 
publică
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(valoare 
publică)

Criterii de eligibilitate neîndeplinite

90 125 A 01 11 1 39 00003 2011 05 31
Modernizare drumuri agricole de 
exploatare din com. Negresti, jud. 

Vaslui

COMUNA 
NEGRESTI Vaslui

Negresti, Glodeni, 
Parpanita, oras 

Negresti
_ _ _ _ _ _ _ 993.012 0 993.012 0 80.932.870

Proiectul este NEELIGIBIL deoarece pct.1.5 partea a I-a si criteriul EG 4 din 
partea a II-a a eligibilitatii nu au fost indeplinite si anume ;

 I-Eligibilitatea solicitantului
 -la pct.1.5 solicitantul nu a specificat in HCL 41/11.05.2011 (pg.157-158) 
statutul drumului propus in proiect - cu taxe sau fara taxe.  
 II-Criterii de eligibilitate
 -la  pct. EG 4  solicitantul nu a specificat  in HCL 41/11.05.2011  una dintre 
optiunile de acces ale publicului la investitie asa cum prevede Lista 
Documentelor de la pct.5 din Cererea de Finatare si toate documentele 
afisate pe situl APDRP.
 III-Bugetul Indicativ
- Pct.3.1 Informatiile din cadrul Bugetului si devize nu pot fi considerate 
corecte atat timp cat nu este stabilit procentul de cofinantare in concordanta 
cu optiunea beneficiarului din HCL 41.
 IV- Planul Financiar
-Pct.4-Planul Financiar este incorect din aceleasi considerente ca si pct. 
anterior.

91 125 A 01 11 1 39 00006 2011 05 31
Amenajare drumuri de acces la 

exploatatii agricole in com. Vinderei, 
jud. Vaslui

COMUNA 
VINDEREI Vaslui Sat Vinderei, com. 

Vinderei _ _ _ _ _ _ _ 1.000.000 0 1.000.000 0 81.932.870

Nu este indeplinite EG1,EG2.Verificarea documentară am constatat că 
solutia tehnica  prezentata in SF pg.35 nu este aceeasi cu cea avizata prin 
Avizul tehnic ISC pg.232.Studiul topografic   in Studiul de fezabilitate la pg. 
202 este intocmit pana la Km 7+009,93 iar la pg.20 la indicatorii de 
monitorizare este de 7,710 km ca si in Avizul ISC  la informatii suplimentare 
sunt doua memorii tehnice  intocmite de SC TOPGEOCAD SRL la pg.3  
lungimea drumului este de 5,55 km cu o latime medie de 4,7m iar la pg.39 
lungimea drumului este de 4.14km cu o latime medie de 4,60m.In studiul de 
fezabilitate lipsesc paginile de la 202 la 213. 

92 125 A 01 11 1 39 00007 2011 05 31 Modernizare drumuri de exploatare in 
com. Alexandru Vlahuta, jud. Vaslui

COMUNA 
ALEXANDRU 

VLAHUTA
Vaslui 

Sat Alexandru 
Vlahuta, com. 

Alexandru Vlahuta
_ _ _ _ _ _ _ 997.130 0 997.130 0 82.930.000

Pct.7- Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriul de 
eligibilitate EG1- solicitantul nu detine HG privind aprobarea modificarillor la 
Inventarul  Domeniului Public al comunei ALEXANDRU VLAHUTA.

93 125 A 01 11 4 40 00021 2011 05 31
MODERNIZAREA DRUMURILOR DE 
EXPLOATATIE AGRICOLA, COMUNA 

RACOVITA, JUDETUL VÂLCEA

COMUNA 
RACOVITA VILCEA

Comuna:RACOVITA 
Sat1:BALOTA 
Sat2:BALOTA

Comuna:RACOVITA 
Sat1:BLANOIU 
Sat2:BLANOIU

Comuna:RACOVITA 
Sat1:GRUIU 

LUPULUI 
Sat2:GRUIU 

LUPULUI
Comuna:RACOVITA 

Sat1:RACOVITA 
Sat2:RACOVITA

_ _ _ _ _ _ _ 977.356 0 977.356 0 83.907.356

Proiectul propune modernizarea a 7 drumuri care au fost propuse a fi introduse 
in domeniul public ca drumuri de exploatatie agricola  Proiectul propune 
modernizarea a 7 drumuri care au fost propuse a fi introduse in domeniul public 
ca drumuri de exploatatie agricola  - 1-La criteriul de eligibilitate EG1 s-a bifat 
,,nu'' , deoarece -Drumurile  ,, La Turnu’’, ,, La Neagoe’’, ,,Spre gara’’, ,, 
Lutoare’’ si ,,Capul Campului’’ se identifica conform listei inventarului bunurilor 
ce apartin domeniului public ca fiind vicinale si cu o latime mai mica decat cea 
specificata in proiect. La cererea de finantare s-a anexat un proiect de  
Hotarare de Guvern , initiat de catre Consiliul Judetean Valcea si Prefectura 
prin care se propune aprobarea completarii si reclasificarii acestor drumuri ca 
drumuri de exploatatie agricola. Pana la data vizitei in teren, nu se prezinta 
aprobarea prin Hotarare de Guvern a acestor modificari si completari;
-Prin acelasi proiect de hotarare, neaprobat pana la aceasta data, s-a propus si 
includerea in domeniul public a adrumurilor ,, La Luta’’ si ,,Dealul Mare’’;
-In concluzie toate drumurile nu sunt incluse in domeniul public sau sunt  
reclasificate din drumuri publice vicinale in drumuri de exploatatie agricola , 
fara aprobarea prin  Hotarare a Guvernului ,fiind astfel neeligibile conform 
ghidului solicitantului .;
-2-La criteriul de eligibilitate EG 4 , s-a bifat ,,nu'' deoarece HCL privind 
instrumentarea proiectului nu face referiri la suprafetele si obiectivele deservite 
de investitie, neavand astfel toate punctele obligatorii mentionate.    
- La punctul 6 s-a bifat ,,nu'' deoarece drumurile sunt vicinale sau nu sunt 
incluse in domeniul public cu aprobare de Hotarare de guvern , pana la data 
verificarii in teren  - La punctul 1 s-a bifat ,,da cu diferente'' deoarece devizul 
general are o valoare diferita de cea a bugetului indicativ iar in bugetulindicativ 
la capitolul 5 este inclusa si valoarea neeligibila a Casei Sociale a 
Constructorilor ;
La punctul 2 nu e cazul pentru bifare  La punctul 2 nu e cazul pentru bifare   
Drumurile sunt vicinale sau nu sunt incluse in domeniul public cu aprobare de 
Hotarare de guvern , pana la data verificarii in teren  Drumurile sunt vicinale 
sau nu sunt incluse in domeniul public cu aprobare de Hotarare de guvern , 
pana la data verificarii in teren   
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