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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr. 370 din 12 octombrie  2021 privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea si dezvoltarea turistică a 
monumentului istoric Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe” 

  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

            analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric 
Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe”, 
 văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Investiții, precum și raportul de avizare al 
comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
 în baza Ordonanței de Urgență  a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 
 în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare în conformitate, 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, Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  aprobată cu 
modificări prin Legea 281/2021, a Ordinului nr. 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea 
punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal 
bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție 
publică/ contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 
emis de Ministerul Dezvoltării lucrărilor publice și Administrației,  

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.  (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a) și lit. 
k), alin. (10) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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) 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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art. 1 Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru proiectul Reabilitarea si 
dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe”, prevăzuți în 
Anexa  la prezenta hotărâre 
 Art. 2  Primarul Municipiului Botoşani, prin Direcția Economică, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.     
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier, Maxim Maricel Corneliu                                                 Secretar general, Ioan Apostu     
     
     
  
Botoșani, 28 iulie  2022 
Nr. 314 
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          Anexa  la HCL nr. 314 din  28.07.2022 

 
 
 

Indictorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea si 
dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe” 

 
 
Titular:  Municipiul Botoșani 
Beneficiar: Municipiul Botoșani - Lider și Parohia Sfântul Gheorghe - Partener 
Amplasament: Municipiul Botoșani, pe un teren de 255,00 mp (aria construită), situat pe 

strada Victoriei nr.4 
 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) – 11.074.965,44 lei  

din care  C + M = 9.357.174,44 lei (inclusiv TVA) 

2. Durata  de realizare = 86 luni 

 

Capacități (în unități fizice și valorice) 

Unități fizice 

Nr. 

crt. 

 C1 - Biserică C2–Turn Clopotniță Total  

C1+C2 

1 Aria construită A.C. 224,00 mp 31,00 mp 255,00 mp 

2 Aria desfășurat construită – A.d.c. 224,00 mp 106,38 mp 330,38 mp 

3 Aria utilă – A.u. 124,75 mp 46,52 mp 171,27 mp 

4 Volumul total construit – V.t. 2.567,00 mc 414,17 mc 2.981,17 mc 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier, Maxim Maricel Corneliu                                                 Secretar general, Ioan Apostu     
     
     

  

 


