
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic ”Sfântul 

Gheorghe”, municipiul Botoșani, județul Botoșani”  
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea 
la incendiu Seminarul Teologic ”Sfântul Gheorghe”, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, finanțat 
prin PNDL-II,  

          văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, 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 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, coroborate cu 
cele ale art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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  nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 
modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1  Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic ”Sfântul Gheorghe”, 
municipiul Botoșani, județul Botoșani”, prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.  
 
 Art. 2  Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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          Anexa la  

H.C.L. nr. 36 din 24.02.2022 
 
 
 

 
Denumirea obiectivului de investiţii: 

„ LUCRĂRI DE MODERNIZARE PENTRU AUTORIZAREA LA INCENDIU SEMINARUL 
TEOLOGIC „SFÂNTUL GHEORGHE”, MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL 

BOTOȘANI” 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
 

A) Indicatori economici 
 

1.Valoarea totală a investiţiei           = 385.486,05 lei  (inclusiv TVA)  

           din care:  

 C+M                             = 332.813,63 lei 

2. Durata  estimată de execuţie – 8 luni  

 

B) Indicatori tehnici  
 Suprafață construită desfășurată: 3402,00 mp 
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