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  ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
       

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 78 din 16 martie 
2022 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul 

Botoșani, precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

 analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii 
Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 78 din 16 martie 2022 privind aprobarea proiectului 
”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare 
zonă de recreere Aleaa Nucului 12A în municipiul Botoșani, precum și actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici ai acestuia;  

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției 
Economice nr. INT 3263/10.06.2022, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a 
Consiliului Local;  

conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare;  

în baza dispozițiilor art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 78 
din 16 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și 
sociale a comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul 
Botoșani, precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia; 
            în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. j) și k) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare; 
            în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Articolul nr. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 78 din 16 
martie 2022 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul 
Botoșani, precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, se modifică și va avea 
următorul conținut: 

”Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Botoșani în sumă de 
105.181,5 lei din care: 

- 38.518,09 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, implicit 
constituie cofinanțarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 
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a comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere Aleea Nucului 12A în 
municipiul Botoșani”, cod SMIS 127789; 

- 66.663,41 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului. 
Art. 2.  Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 78 din 16 martie 

2022 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul 
Botoșani, precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia se modifică și se 
înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 

78 din 16 martie 2022 își mențin valabilitatea. 
 
Art. 4.  Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           

 
               PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Consilier, Dana Lăzăruc                               Secretar general, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
Botoșani, 15 iunie  2022 
Nr.247 
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ANEXA LA HCL NR.  247  DIN 15 IUNIE 2022 
 
 

Indicatorii tehnico-economici pentru investiția “ÎMBUNĂTĂȚIREA REGENERĂRII FIZICE, 
ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR MARGINALIZATE - AMENAJARE 

ZONA DE RECREERE ALEEA NUCULUI 12A ÎN MUNICIPIUL BOTOȘANI” 
 
 
Titular: Municipiul Botoșani 
Beneficiar: Municipiul Botoșani 
 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 
 

1. Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)   1.992.567,80 lei     
și respectiv (fără TVA)     1.677.190,79 lei 
 

din care: C+M (inclusiv TVA)                                   953.277,72 lei 
și respectiv (fără TVA)              801.073,71 lei 
 

2. Indicatori tehnici     UM   Capacități 
 
Suprafața alei pietonale parc    m2   510,60 
Spațiu verde amenajat     m2   439,95 
Suprafață construită (Foișor)     m2   43,45 
Cismele de apă     buc     3  
Sisteme pentru irigat (aspersoare pentru irigație) buc     7 
Toalete ecologice     buc     4 
Sistemul de iluminat:     set     1 
- 16 stâlpi de iluminat cu o inaltime de cca. 2,5 – 3,00 m 

- Corpuri de iluminat ornamental exterior LED 
Sistem de supraveghere video:   set     1 
- 6 camere video 
- Senzori de miscare și capacitate de stocare 
Coșuri de gunoi echipate cu scrumiera  buc     20 
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Echipamente cu arc elicoidal pentru copii  buc     3 
Echipamente tip complex de joacă pentru copii buc     2 
 
Aparate parcurs sănătate pentru personae vârsnice buc     6 
Mese sah      buc     6 
Banca SMART (smart bench) complet echipată buc     11 
 
Perioada de execuție                                               12 luni 
 

3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare 
Investiția totală de capital în această variantă este de 1.992.567,80 lei, inclusiv TVA și respectiv 
1.677.190,79 lei fără TVA. 
 

4. Durata proiectului 58 luni, respectiv între 13.02.2018 și 30.11.2022, din care perioada de 
implementare 08.03.2021 reprezentând data semnării contractului de finanțare pâna la 
30.11.2022. 
 
 
 

 
               PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                   Consilier, Dana Lăzăruc                               Secretar general, Ioan Apostu 
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