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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

 „Reabilitare și Modernizare str. Neculai Sofian”, municipiul Botoșani, Județul Botoșani   
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 
 analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Reabilitare și Modernizare str. Neculai Sofian”, 
municipiul Botoșani, Județul Botoșani  (Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (P.T.E.) nr. 13/2022 : 
REABILITARE ȘI MODERNIZARE STR. NECULAI SOFIAN, MUNICIPIUL BOTOȘANI, 
JUDEȚUL BOTOȘANI,  Proiectant: S..C INFRA PROJECT S.R.L.), 

        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. (2) lit. b) alin. (4) lit. d)  și alin. (7) 
lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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 : „Reabilitare și 

Modernizare str. Neculai Sofian”, municipiul Botoșani, Județul Botoșani   (Proiect Tehnic și Detalii de 
Execuție (P.T.E.) nr. 13/2022: REABILITARE ȘI MODERNIZARE STR. NECULAI SOFIAN, 
MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, Proiectant: S.C. INFRA PROJECT S.R.L.), 
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,             Secretar general,  
                 Dana Lăzăruc                      Ioan Apostu      
 
 
 
Botoșani, 30 iunie 2022 
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Anexa la  HCL nr. 273 din  30 iunie 2022 
 
 
 

Denumirea obiectivului de investiţii: 
 

„Reabilitare și Modernizare str. Neculai Sofian”, municipiul Botoșani, Județul Botoșani   
Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (P.T.E.) nr. 13/2022 REABILITARE ȘI MODERNIZARE STR. 
NECULAI SOFIAN, MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, Proiectant: S.C. INFRA 

PROJECT S.R.L. 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
 

A) Indicatori economici 
 
1. Valoarea totală a investiţiei  =  1.128.40,26 lei (inclusiv TVA) 
           din care:  

• C+M                          =   981.551,52 lei  (inclusiv TVA) 
 
2.  Durata  estimată de execuţie – 3,5 luni (14 săptămâni) 

B) Indicatori tehnici 
 

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție sunt următoarele: 
- Lungime totală de 290,00 m:  
- Lățime:  -  Lpc =4.00 m, parte carosabila (167 ml) 

 -  Lpc = 6.00 m, parte carosabila (120 ml) 
 - Lt= var. (0.20....2.80) m, trotuar pietonal  

- Structura rutieră: Parte carosabilă: 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70; 6 cm strat de legatura 
BAD22.4 leg. 50/70;  Trotuare și accese proprietatăți:  6 cm pavele autoblocante; 
 

C) Surse de finanțare: 
 

-  buget local.            
 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
DIRECTOR EXECUTIV,                     ŞEF SERV INVESTIŢII ,             CONSILIER INVESTIȚII,          

Petru Cătălin Fetcu                          Florin Mîţu  Elena Strugariu  
                                        

 
 
             

Nr. INT 3552 din 22.06.2022   
              
                                                             Aprobat, 
                                                                   PRIMAR 
         al municipiului Botoșani  

                                              Cosmin Ionuț Andrei  
 

 
Raport de specialitate 

 Primăria municipiului Botoşani are în derulare o serie de obiective de investiţii cuprinse în „Programul de 
investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2022”. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 618 din la 18 iulie 2006, cheltuielile pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli de investiţii 
finanţate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă ca anexă la 
bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat şi se aprobă de Consiliul Local. 

Se propune modernizarea str. Neculai Sofian din municipiul Botosani, în lungime totală de 290 m.   
Primăria Municipiului Botoșani a achiziționat proiectul  (P.T.E.) nr. 13/2022: REABILITARE ȘI 

MODERNIZARE STR. NECULAI SOFIAN, MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, 
Proiectant: S.C. INFRA PROJECT S.R.L., care propune reabilitarea și modernizarea străzii Neculai Sofian, 
în lungime totală de 290,00 m alcătuită din: 
 Profil transversal tip 1, de la km 0+003 la km 0+040: 

 Parte carosabila de 4.00 m, cu o bandă de circulație de 4.00 m încadrată de borduri 20x25x50; 
 Trotuar pietonal pe partea dreapta a străzii având lățime de 1.50 m. 
 Spatiu verde pe ambele părți ale străzii având lățime variabila (0.0....4.00) m. 

Profil transversal tip 2, de la km 0+010 la km 0+170: 
 Parte carosabila de 4.00 m, cu o bandă de circulație de 4.00 m încadrată de borduri 20x25x50; 
 Trotuar pietonal pe partea dreapta a străzii având lățime variabila (0.20....2.80) m. 
 Spatiu verde pe partea stanga a străzii având lățime variabila (0.2....2.20) m. 

Profil transversal tip 3, de la km 0+170 la km 0+290: 
 Parte carosabila de 6.00 m, cu doua benzi de circulație de 3.00 m fiecare, încadrate de borduri 20x25x50; 
 Trotuar pietonal pe partea dreapta a străzii având lățime variabila (0.20....2.80) m. 
 Spatiu verde pe partea stanga a străzii având lățime variabila (0.2....2.20) m.  

Structura rutieră:  
 Parte carosabilă: 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70; 6 cm strat de legatura BAD22.4 leg. 50/70; 
 Trotuare și accese proprietatăți:  6 cm pavele autoblocante; 



 Indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în 
completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate 
direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de Consiliile Locale. 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, vă rugăm să analizaţi şi să aprobaţi proiectul de hotărâre în 
forma prezentată, inclusiv Anexa la prezentul raport.  
 
DIRECTOR EXECUTIV,               ŞEF SERV INVESTIŢII,                  CONSILIER INVESTIȚII,               
     Petru Cătălin Fetcu                             Florin Mîţu      Elena Strugariu  

                                                                                                   


