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HOTĂRÂRE 
 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare și 

modernizare grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

          
analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii. Directorului Economic, Directorului 
Direcției Dezvoltare Locală, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local, 

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, 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 din 5 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu cerințele Apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/, Programului Operațional 
Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de 
investiții 4.4 ”Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare”, Obiectiv Specific 4.4 ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării 
accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 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 ”Reabilitare și 
modernizare grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790, prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Hotărârile anterioare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul ”Reabilitare și modernizare grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790 se abrogă. 

Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, prin Direcția Economică, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.     
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Anexa  la  HCL nr.  40 din  24.02.2022 
 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei ”Reabilitare și modernizare 

 Gradinița nr.22” 

 Titular: Municipiul Botoșani 

 Beneficiar: Municipiul Botoșani 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 
devizul general 

Valoarea totală a investiției: 5.559.835,08 lei (inclusiv TVA)/ 4.677.564,00lei ( fără TVA) 

         din care  C + M = 4.072.923,75 lei (inclusiv TVA)/  3.422.625,00lei ( fără TVA) 

2.  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare 

   Constructia propusa va avea urmatoarele caracterisitici: 

- dimensiunile maxime ale clădirii: 56,51 x 36,51 m 

- regim de inălțime: Sp+P+1E; 

- H. max. la streașină: + 6,20 m; 

- H. max. la coamă: + 9,95 m; 

- suprafața construită: 985,25 mp: 

- suprafața desfășurată: 1.959,85 mp: 

- clasa II de importanță. 

- clădire categorie de importanță “C”. 

3. Durata proiectului 54  luni din care 9 luni execuție. 
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