
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

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 str. Hatman Arbore, 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 str. Hatman Arbore, 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 și documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Hatman Arbore, municipiul 

Botoșani “,  aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, prin Ordin 

al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, întocmită de SC INFRA PROJECT 

SRL Iași, înregistrată la UAT Municipiul Botoșani cu nr. 26716/31.10.2022. 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și 

modernizare Str. Hatman Arbore, municipiul Botoșani“, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

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

modernizare Str. Hatman Arbore, 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    

97.170,25  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 ȘEDINTĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

       Consilier,        Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                              Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

Botoșani, 28 noiembrie 2022 
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        Anexa nr. 1 la  

HCL nr. 550/28.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici 

ai obiectivului de investiție 

„REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA HATMAN ARBORE, 

MUNICIPIUL BOTOSANI” 
 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

      Consilier,      Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                            Ioan Apostu 

 

 

 

 

 
                  



   
   Anexa 2.2 c 

   la normele metodologice     
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici 

ai obiectivului de investiții         
Denumirea obiectivului de investiții: „REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA HATMAN ARBORE, MUNICIPIUL BOTOSANI” “ 

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) DALI  

Beneficiar (UAT) Municipiul Botoșani  

Amplasament: 
UAT MUNICIPIUL BOTOSANI, JUDETUL 

BOTOSANI 

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)                               2,964,694.93      

din care C+M (lei inclusiv TVA)                                       2,720,403.10                           

Curs BNR din data 29.09.2022                                         4.9486      

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) 
2,867,524.68      

Valoare finanțată de UAT MUNICIPIUL BOTOSANI (lei 

inclusiv TVA) 
                                   97,170.25      

    
DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN 

VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE 

ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE 

LOCALITĂȚILOR -„Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II - Municipiul Botoşani“ 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 

alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții "Anghel Saligny" 

U.M. Cantitate  
Valoare                             

(lei inclusiv TVA) 

Lungime drum  - terasamente m. 164.00               111,288.88      

Lungime drum - strat fundație m. 164.00               157,746.30      

Lungime drum - strat de bază m. ……. ………. 

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m. 907.00               827,986.15      

Lățime parte carosabilă m. 6.01 ………. 

Șanțuri/rigole m. …… ………. 

Trotuare m. 910.00               324,450.89      

Lucrări de consolidare m. …… ………. 

Poduri (număr/lungime totală) buc./m. …….. ………. 

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. …….. ………. 

Alte capacități -Lucrari preliminare (Pichetarea traseului; 

Semnalizarea rutiera pe durata executiei lucrarilor; Taiere 

beton cu masina cu disc diamantat; Frezare structura rutiera 

existenta, grosime med. 4 cm 

……..  ……..               338,550.26      

Alte capacități - Suprastructura (Asternere geocompozit cu rol 

antifisura; Borduri 20x25x50 cm; Caseta largire parte 

carosabila)) 

…….  ………..               238,807.86      

Alte capacități -Scurgerea apelor (Gura de scurgere; 

Racorduri DN200; Canal colector DN250; Camin de vizitare 

DN1000; Refacerea straturilor rutiere pe zona racordurilor 

DN200 

……  …….               312,707.94      

Alte capacități -Lucrari conexe (Ridicare/coborare la cota 

camine; Ridicare/coborare la cotă răsuflători gaz; Coronament 

din beton C35/45) 

……. …….               292,802.38      

Alte capacități -Spatii verzi …….. ……..                 11,073.50      

Alte capacități-(Semnalizare rutiera (Stalpi pentru 

indicatoare rutiere; Indicatoare rutiere; Marcaj transversal 

divers; Marcaj longitudinal; Parapet metalic directional tip 

N2 

…… ……..                 74,772.22      

    
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr.1321/20.09.2021  (euro fără 

TVA)  
1 km                330,000.00 

1 km: (latime parte carosabila echivalenta)           209,000.00  
Verificare încadare în standard de cost 

Valoarea totală a investiției în euro, raportată la  numărul de 

beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) 
km                205,389,61 

        
 

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal, 

Nume Prenume, …………….. 

Semnătura ………….  
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        Anexa nr. 2 la  

HCL nr. 550/28.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviz general al obiectivului de investiție 

„REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA HATMAN ARBORE, 

MUNICIPIUL BOTOSANI” 
 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

      Consilier,      Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                            Ioan Apostu 

 

 

 

 

 
                  










