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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –

economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și 
modernizare străzi Cvartal I- municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții  “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici actualizați și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I- municipiul 
Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  “Anghel Saligny”, precum 
și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, precum și rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 

în baza prevederilor 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 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și 
e), alin. (4) lit. d) și lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 196 alin (1) lit. a) coroborat cu 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, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică-documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I- municipiul 
Botoșani “,  aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, prin Ordin 
al Ministrului Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației,întocmită de SC Via Pro IT Consulting 
SRL Botoșani, înregistrată la UAT Municipiul Botoșani cu nr. 25662/21.10.2021. 
 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și 
modernizare străzi Cvartal I- municipiul Botoșani “, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 Se aprobă  Devizul General  actualizat  aferent obiectivului de investiții “Reabilitare și 

modernizare străzi Cvartal I- municipiul Botoșani “conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
 

         Art. 4 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 
150.693,33 lei , reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor 



art. 4 alin(6) si alin (8) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții Anghel 
Saligny, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr.1333/2021. 

Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 6 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
          Consilier, Petru Taielup                                         Secretar general, Ioan Apostu     
         
                
 
 
 
 
Botoșani, 29.09.2022 
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