
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

_____________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la HCL nr. 417 din 28.10.2021 privind aprobarea cererilor de 

finanțare și a devizelor generale pentru obiectivele propuse spre finanțare prin programul  

„Anghel Saligny”  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

       analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea modificării anexei 

nr.2 la HCL nr. 417 din 28.10.2021 privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor generale pentru 

obiectivele propuse spre finanțare prin programul „Anghel Saligny”, 

       văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, precum și raportul de avizare al comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 

 în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 129 alin. (4) lit. d) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului  57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art.196 alin. (1) lit.a) coroborat cu art.139 alin. (3) lit.e) și art.240 alin. (2) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în  Monitorul Oficial  nr. 555 

din 5 iulie 2019, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1  Anexa nr. 2 la  HCL 417 din 28.10.2021 privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor 

generale pentru obiectivele propuse spre finanțare prin programul „Anghel Saligny” se modifică și se 

înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  

 

     Art. 2  HCL nr. 417/28.10.2021 privind aprobarea cererilor de finanțare și a   devizelor generale 

pentru obiectivele propuse spre finanțare prin programul „Anghel Saligny” se va republica potrivit 

modificărilor aduse prin prezenta hotărâre sub semnătura Președintelui ședinței Consiliului Local al 

municipiului Botoșani din 28 octombrie 2021. 

 

            Art. 3  Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

         Consilier, Marius Petru Rogojinschi                                   Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

Botoșani, 01 februarie  2022 

Nr. 22 

 



 

 

                                                                                                                   Anexa  

         la HCL nr. 22 din 01.02.2022  

 

CERERE DE FINANȚARE 

 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" 

 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE  

U.A.T: Municipiul Botosani  

JUDEȚUL:Botosani 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

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 INVESTIȚII 

Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): Municipiul Botosani 

Denumirea obiectivului de investiții: 
Reabilitare si modernizare str.Peco,municipiul 

Botoșani  

Tip proiect: 
Proiect cu o singură categorie de investiție; 

 

Categoria de investiție: 
c. drumurile publice (construcție nouă/ extindere/ 

reabilitare/  modernizare); 

Tip investiție: 
Obiectiv de investiții nou; 

 

Amplasament:  Strada Peco, Municipiul Botosani 

Durata de implementare a obiectivului de 

investiții (luni): 
6 luni 

Hotărârea consiliului local/județean de 

aprobare/ Hotărârea A.D.I. 

(Număr/dată) 

…………………. 

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 
5,468,596.65 lei 

 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 
5,311,631.65  lei 

 

Valoarea finanțată  de la bugetul local:  
156,965.00 lei 

 

Valoare calculată conform standardului de 

cost 

2,798,028.50 lei 

 

Cost unitar aferent investiției (calculat) 
1.497.072,50  lei/ km sau locuitor sau locuitor 

echivalent 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 



c) Pentru drumurile publice:  

- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților;  

- Clasă tehnică: Clasă tehnică IV 

- Lungime drum: 1869 metri; 

- Lucrări de consolidare: nu; 

- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: nu; 

- Trotuare: da; 

- Locurile de parcare, oprire și staționare: nu; 

- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: nu este cazul; 

- Bretele de acces, noduri rutiere: nu; 

- Alte lucrări de arta: canalizare pluviala,. 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal) 

Strada: Piața Revoluției  Număr: 1  Cod poștal:710236 

Localitatea:Botoșani  Județul: Botoșani  

Reprezentantul legal al solicitantului :  

Nume şi prenume: Cosmin Ionuț Andrei  

Funcție:Primar  

Număr de telefon fix: 0231502200  

Număr de telefon mobil: 

Adresă poștă electronică (obligatoriu): Cosmin.Andrei@primariabt.ro  

Persoana de contact:  

Nume şi prenume: Florin Mîțu  

Funcție: Șef Serviciu Investiții  

Număr de telefon:0729642605 

Adresă poștă electronică: Florin.Mitu@primariabt.ro 
 

Subsemnatul Cosmin Andrei, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Municipiul 

Botosani, județul Botosani, 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate din 

fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau 

comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau 

internaționale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investiţii "Anghel Saligny", 

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se 

deruleze sau ar putea fi întârziat. 

                                                                         Primar 

Nume Prenume, Cosmin Ionuț Andrei 

Semnătura …………. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

 Consilier, Marius Petru Rogojinschi                                        Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

mailto:Cosmin.Andrei@primariabt.ro

