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HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a valorii cheltuielilor neeligibile din 

bugetul local și a valorii totale pentru obiectivul de investiții „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, 

Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian -  Municipiul Botoșani”  

cod SMIS 150539 

  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

            analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici și a valorii totale pentru proiectul „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, 

Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian -  Municipiul Botoșani”, 

 văzând raportul de specialitate comun al Direcției Edilitare și Direcției Economice, 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 conformitate cu prevederile 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 Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 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,  

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. (b) și (d), alin. 4 lit. (d), alin. 7 lit. (k), din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) coroborate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. 

(a) și ale art. 240 alin. (2) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1 Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Asfaltarea străzilor 

Izvoarelor, Vâlcele, Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian - Municipiul Botoșani” 

cod SMIS 150539 prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre. 

            Art. 2 Se actualizează valoarea totală a proiectului ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele, 

Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian - Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539, la 

suma de 10.824.063,21 lei inclusiv TVA. 

            Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Botoșani în sumă totală de 

5.090.984,31 lei, din care contribuția eligibilă 117.001,61 lei, reprezentând un procent de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului și suma de 4.973.982,70 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli 

neeligibile în cadrul proiectului ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele 

cartierului Împărat Traian - Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539. 



              Art. 4 Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului 

,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian - 

Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a 

cheltuielilor din instrumente structurale. 

              Art. 5 Se împuternicește domnul COSMN-IONUȚ ANDREI, Primarul Municipiului 

Botoșani, să semneze toate actele necesare implementării proiectului ,,Asfaltarea străzilor 

Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian - Municipiul Botoșani” 

cod SMIS 150539 în numele UAT Municipiul Botoșani. 

 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     
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     Anexa  

la HCL nr. 465 din 13.10.2022 

 
 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului 

„Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat 

Traian -  Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539 

 

 

BENEFICIAR: Municipiul Botoșani 

 

AMPLASAMENT: Județul Botoșani, Municipiul Botoșani 

- Strada Izvoarelor: Nr. cadastral 66947 

- Strada Vâlcele: Nr. cadastral 66946 

- Strada Zimbrului: Nr. cadastral 67209 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și, respectiv, fără TVA, 

din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

capitolelor 

și subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare fără 

TVA 

[lei] 

Valoare TVA 

 

[lei] 

Valoare 

inclusiv TVA 

[lei] 

1 
TOTAL 

GENERAL 
9.109.731,43 1.714.331,78 10.824.063,21 

2 din care C+M 7.902.962,36 1.501.562,85 

 

9.404.525,21 

 

 

 Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 10 luni. 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Petru Taielup                                        Secretar general, Ioan Apostu      


