
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr. 25/18.02.2022 pentru aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea 
regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate - amenajare zona de 

recreere Str. Adrian Adamiu 12B in municipiul Botosani”, precum și actualizarea 
indicatorilor tehnico – economici ai acestuia 

   
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

 analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea 
proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate -
amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12B in municipiul Botosani”, precum și 
actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia,  
          văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii,  referatul de aprobare al proiectului 
de hotărâre, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
 în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

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, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 Art. 1  Se aprobă proiectul “Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalizate - amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12B in 
municipiul Botosani”, cod SMIS 127787, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, 
Prioritatea de investiții 4.3 ”Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 "Imbunatatirea 
regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de 
judet din Romania", apelul de proiecte POR/2017/4/4.3/1. 
 
 
 
 



 
 
 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Îmbunătățirea 
regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate - amenajare zona de 
recreere Str. Adrian Adamiu 12B in municipiul Botosani”, prevăzuți în anexa la prezenta 
hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului “Îmbunătățirea regenerării 
fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate - amenajare zona de recreere Str. 
Adrian Adamiu 12B in municipiul Botosani”, cod SMIS 127787, în cuantum de 1.297.723,12 
lei, inclusiv TVA. 
 
 Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Botoșani în sumă de 
279.372,99 lei din care:  

- 20.782,66 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, implicit  
constituie cofinanțarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 
a comunităților marginalizate - amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12B in 
municipiul Botosani”, cod SMIS 127787; 

-  258.590,33 lei,  reprezentând  cheltuieli neeligibile ale proiectului.  
 

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului “Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalizate - amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12B in 
municipiul Botosani”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul local al UAT Municipiul Botoșani. 

Art. 6  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7  Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier, Maxim Maricel Corneliu                                       Secretar general, Ioan Apostu     
     
     
  
 
 
Botoșani, 28 iulie  2022 
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    ANEXA LA HCL NR. 316 DIN 28 IULIE 2022 
 
 

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

ZONA DE RECREERE STR. ADRIAN ADAMIU 12B IN MUNICIPIUL BOTOSANI” 
 
 
Titular: Municipiul Botoșani 
Beneficiar: Municipiul Botoșani 
 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 
 

1. Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)   1.297.723,12 lei     
și respectiv (fără TVA)     1.093.289,53 lei 

 
din care: C+M (inclusiv TVA)                                    759.655,85 lei 
și respectiv (fără TVA)     638.366,25 lei 

 
 

2. Indicatori tehnici     UM   Capacități 
 
Suprafața alei pietonale parc    m2     55,80 
Spațiu verde amenajat     m2   189,15 
Cismele de apă     buc     2  
Sisteme pentru irigat (aspersoare pentru irigație) buc     3 
Toalete ecologice     buc     2 
Sistemul de iluminat:     set     1 
- 7 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 
- 3 camere video 
- Senzori de miscare și capacitate de stocare 
Coșuri de gunoi echipate cu scrumiera  buc     4 
Echipamente cu arc elicoidal pentru copii  buc     4 
Echipamente tip complex de joacă pentru copii buc     3 
Banca SMART (smart bench) complet echipată buc     7 
 
 



 
 
 
 
 
Împrejmuire parc     ml   42,50 
Suprafață stradă     m2   658,00 
Suprafață trotuar (pavaj + bordure)   m2   364,20 
 

3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare 
Investiția totală de capital în această variantă este de 1.297.723,12 lei, inclusiv TVA și respectiv 
1.093.289,53  lei fără TVA. 

 
4. Durata proiectului 57 luni din care 12 luni execuție. 

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


