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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : „ Restaurare 
Monument Închinat Țăranilor, municipiul Botoșani”(atestat în domeniul public al municipiului 
Botoșani sub denumirea de Ansamblul 1907, la poziția 934  din inventarul aprobat prin HG nr. 
70/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Botoşani) 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiții:„Restaurare Monument Închinat Țăranilor, municipiul 
Botoșani” (atestat în domeniul public al municipiului Botoșani sub denumirea de Ansamblul 1907, la 
poziția 934 din inventarul aprobat prin HG nr. 70/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani), 

        văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii,  referatul de aprobare al proiectului de 
hotărâre, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
 în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 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   nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (d), alin. 7 lit. (a) și lit. (k), alin. 
10, lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), 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, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Restaurare 

Monument Închinat Țăranilor, municipiul Botoșani” (atestat în domeniul public al municipiului 
Botoșani sub denumirea de Ansamblul 1907, la poziția 934 din inventarul aprobat prin HG nr. 70/2011 
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani), prevăzuţi în 
anexa la prezenta hotărâre.  

 Art. 2  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, 18 februarie 2022 
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Anexa la  HCL nr. 24 din 18.02.2022 

 
 
 

Denumirea obiectivului de investiţii: 
 „Restaurare Monument Închinat Țăranilor, municipiul Botoșani”  

(atestat în domeniul public al municipiului Botoșani sub denumirea de Ansamblul 1907, la poziția 934 
din inventarul aprobat prin HG nr. 70/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor 

şi comunelor din judeţul Botoşani) 
 

  
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
 

A) Indicatori economici 
 

1.Valoarea totală a investiţiei             =  877.246,12 lei      
     (inclusiv TVA)  
           din care: , 

• C+M                              = 725.813,22 lei 
2. Durata  estimată de execuţie – 8 luni  

 
B) Indicatori tehnici 

 
Suprafața construită – 410,00 mp  
Înălțimea totală a construcției - 4,55 mp  
Înălțimea medie a basoreliefurilor -3,95 m  
 
 
 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
 Consilier, Marius Petru Rogojinschi                                       Secretar general, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        


