
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de 

canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”,  

finanțat în cadrul în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 

1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în 

aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat 

de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea de canalizare în zona Lebăda 

(Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”, finanțat în cadrul în cadrul apelului 

de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – 

Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul 

Național de Redresare și Reziliență;  

 

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și 

Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local; 

 

având în vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 

având în vedere prevederile art. 9, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

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

b), j) și p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, 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 al 

României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică – faza Studiu de Fezabilitate a investiției ce 

urmează a se realiza prin proiectul „Extindere rețea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul 

Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”. 



 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiție 

„Extindere rețea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna 

Curtești)”, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,  

              Consilier,                                                                                   Secretar general,  

 Marius Petru  Rogojinschi                                                                      Ioan Apostu 

 

 

 

 

Botoșani, 26 ianuarie 2023 

Nr. 49 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Anexa la HCL nr. 49 din 26.01.2023 

 

Denumirea obiectivului de investiții: 

„Extindere rețea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești 

(comuna Curtești)” 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu 

TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul 

general 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fără TVA) Lei 

TVA 

Lei 

Valoare 

(inclusiv TVA) 

Lei 

1 TOTAL GENERAL 8,536,761.35 1,607,441.60 10,144,202.95 

2 Din care C+M 6,958,401.73 1,322,096.33 8,280,498.06 

 

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitati fizice 

care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in 

conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare. 

Retelele de canalizare se vor realiza din conducte CORUGATA DIN PP CONF. EN 13476-3, 

DN200mm, DN250mm, SN8/SN10 si cele de refulare din conducte PEHD (cu acoperire protectiva 

PP) PE100 PN10. 

Principalii indicatori tehnici: 

  

* Indicatori utilizați la 

calculul valorii maxime 

eligibile a proiectului  

Lungime totală conducta CORUGATA din PP 

DN250mm, SN8/SN10 = 
7058 ml. 7.058 ml 

Lungime conducte refulare PEHD PE100 PN10 

De75mm = 
1873 ml 

0.900 km  
Lungime conducte refulare PEHD PE100 PN10 

De110mm = 
760 ml 

Lungime conducte refulare PEHD PE100 PN10 

De125mm = 
2200 ml 

Lungime conducte racorduri CORUGATA din PP 

DN160 mm, SN12 = 
4150 ml  

Lungime conducta de protectie OL– subtraversari  216 ml  

Numar camine din beton θ 1000 94 buc.  

Numar camine din beton θ 800= 123 buc.  

Numar camine de racord θ 400= 415 buc.  

Camine cu refulare cu vana de golire si/sau 

aerisire = 
9 buc.  



 

SPAU-uri (prefabricate din b.a) = 6 buc.   

Masive de ancoraj = 6 buc.   

Lungime totala bransament electric proiectare si 

executie linie electrica subterana alimentare cu 

energie electrica =  

680 ml.   

BMPT =  6 buc.   

Priza, doza inpamantare, bare echipotentialitate, 

ventilator, comutator =  
6 buc   

 

* Indicatori de calcul pentru bugetul proiectului conf. Se compune din 7,058 km rețea apă uzată + 

0.900 km lungime confuctă refulare care nu urmărește același traseu cu rețeaua de colectare a apei 

uzate 

 

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de 

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii 

Prin investitia “Extindere retea de canalizare in zona Lebada (Municipiul Botosani) si sat Curtesti 

(comuna Curtesti)” se propune deservirea a 415 gospodarii.  

 

Realizarea investiţiei  este justificata de urmatoarele considerente: 

➢ Accesul la utilitati – canalizare menajera pentru locuitorii din zona Lebada (Municipiul Botosani) si 

sat Curtesti (comuna Curtesti) 

➢ Protectia mediului prin realizare retelei de canalizare, astfel incat toti posibilii beneficiarii sa fie 

conectati la sistemul de canalizare. 

➢ sănătatea locuitorilor din această localitate va fi afectată pozitiv în mod semnificativ; ➢ nivelul de trai 

al locuitorilor va creşte;   

➢ atractivitatea comunei pentru investitori va creşte;  

➢ protecţia mediului va fi mai bine asigurată  prin eliminarea poluării stratului acvifer şi a apelor de 

suprafaţă, afectate înprezent datorită folosirii latrinelor. 

➢ creşterea ratei de conectare la reţelele de apa uzata 

➢ asigurarea standardelor de calitate a apei potabile în conformitate cu Legea Calităţii Apei nr. 

458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului European 98/ 83/CE. 

➢ reducerea infiltraţiilor;  

➢ creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de colectare şi tratare;  

➢ îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă, în general, prin reabilitarea reţelei de 

canalizare, astfel încât întregul debit colectat să fie transportat şi tratat corespunzător în staţia de epurare; 

➢ asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi epurarea  apei uzate, pe baza 

principiului maximizării eficienţei costurilor şi calităţii în operare. 

 

 

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata de executie a obiectivului de investitie va fi de 24 luni  calendaristice. 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,  

              Consilier,                                                                                   Secretar general,  

 Marius Petru  Rogojinschi                                                                      Ioan Apostu 

 


