
ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

"Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu GrădiniţaFloare de Colţ,

municipiul Botoşani" inclus în PNDL II

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea actualizării

indicatorilor tehnico-economici pentru "Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu

Grădiniţa Floare de Colţ, municipiul Botoşani" inclus în PNDL II,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, precum şi raportul de avizare al

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completări le ulterioare,

Hotărârii Guvernului nr. 907/20 l6 din 29 noiembrie 20 l 6 privind etapele de elaborare şi conţinutul

cadru al documentaţii lor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din

fonduri publice, cu modificările şi completări le ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 555 din 5 iulie

2019,

HOTĂRĂşTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiţii

"Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădiniţa Floare de Colţ, municipiul

Botoşani" inclus în PNDL II, prevăzuţi În anexa nr. l la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la

Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Daniela Vicol

Botoşani, 12 noiembrie 2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general,
Oana Gina Georgescu



ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. lla HCL nr. din 12.11.2019

Dennmirea obiectivului de investiţii:

"LUCRARI DE MODERNIZARE PENTRU AUTORIZAREA LA INCENDIU
GRĂDINIŢAFLOARE DE COLŢ, municipiul Botoşani"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

A) Indicatori economici

I. Valoarea totală a investiţiei

(inclusiv TVA)
din care:

• C+M

• Buget de Stat

• Buget Local

= 249.958,59 lei

= 63.720,00 lei

= 200.000,00 lei

= 49.958,59 lei

2. Durata estimată de execuţie - 12 luni

B) Indicatori tehnici

Suprafaţa construită desfăşurată 660,50 mp

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier, Daniela Vicol
CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general,
Oana Gina Georgescu



România
Judetul Botoşani

Municipiul Botoşani

CF: 3372882

Nr. INT 238 1 din 11.1 1.2019

Referat de aprobare
a proiectului de Hotărâre privind aproba rea actua lizării indicatorilor tehnico-economici a

obiectivului de investiţii " Lucrări de mod ern iza re pentru autorizare la incendiu Grădiniţa

Floare de Colţ, municip iul Botoşani" inclus în PNDL II

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatori lor tehnico

econom ici a unor obiec tivului de investi ţi i : " Lucrăr i de modernizare pentru autorizare la

incendiu Grădiniţa Floare de Colţ, municipiul Botoşani" inclus în PNDL II ,

Ţinând cont de Raportul de specia litate nr. INT 238011 1.11 .20 19 întocmit de Direcţia de

Dezvoltare Loca lă , Serviciul Investiţii;

Vă so l icităm APROBAREA supuneri i spre dezbatere în Consiliul Local al Municipiului

Botoşani a Proiectului de Hotărâre privind actualizarea ind icatorilor tehnico- economici a unor

obiective de investiţii incluse în PNDL II.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
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DIRECTOR E;X4!IV,----şEF SERV INVESTIŢII,
Petru Cătălin Fetcu Florin Mîtu IV
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In co nformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ubli ce pu blicată în
Monitorul Oficial al Român iei, Partea 1, nr. 6 18 din la 18 iulie 2006, cheltuielile pentru investi ţii l e

publi ce ş i alte cheltuieli de investiţii finanţare din fonduri publice locale se cuprind în proiectele
de buget, in baza programului de investiţii publi ce al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale,
întocmit de ordo natorii principal i de credite, care se prezintă ca anexă la bugetul in i ţi al ş i,

respect iv, rect ificat şi se aprobă de Consiliul Loca l.
Programul naţional de dezvoltare l ocală, program multian ual, coordonat de Minister ul

Dezvoltări i Regionale şi Admini straţ iei Publice are ca obiect iv genera l echiparea unităţi l or

adm inistrativ-te ritoriale cu toate dotări le tehnico-edi litare, de i nfrastruc tură educaţ iona lă , de
sănătate ş i de mediu , sport ivă, soc ia l -cu ltura lă ş i tu ri sti că , admin i strativă ş i de acces la că i le de
comunicaţ i e.

În urma semnări i contractului de ach iz i ţ i e pent ru obiectivul de investiţi e " Lucrări de
modernizare pentru autorizare la incendiu G răd i n i ţa Floare de Col ţ , municipiul Botoşani"

în cadrul Programului Naţ iona l de Dezvoltare Loca lă, subprogramul .Regenerare urbană a
municipi ilor ş i oraşelor" u n ităţ i de învăţământ preuniversitare ş i preşco lare. este necesară

aprobarea actua l i zări i ind icatori lor tehn ico - economici rezultaţ i în urma întocmirii Dev izelor
generale de către proiectanţi .

Indica torii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţi i noi , a căror finanţare se asigură

integral sau în com pleta re din bugetele locale, precum şi ale celor fi nanţare din împrumutur i interne
ş i externe, cont ractate direct sau garantate de autori tăţ i le adm i n istraţ ie i publi ce locale, se aprobă

de Consi liile Locale.
Având în vedere prevederi le legale în vigoare, vă rugăm să ana l izaţ i ş i să aprobaţ i proiectul

de ho tă râre în forma prezentată, inclusiv Anexa la prezentul raport .

ADM INISTRATO R PUBLI C,
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