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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Întoarcere la 

rădăcinile noastre comune”, 2SOFT/2.1/133 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Întoarcere la 

rădăcinile noastre comune”, 2SOFT/2.1/133;    

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte, Serviciului Investiții și 

Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 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; coroborate cu 

cele ale art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. 7 lit. b) și q) 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 Proiect tehnic de execuție a investiției ce urmează a se 

realiza prin proiectul ” Întoarcere la rădăcinile noastre comune”, 2SOFT/2.1/133.   

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiție ”Întoarcere la rădăcinile 

noastre comune” 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, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 
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                                                                                                          Anexa  

la HCL nr. 94 din 30.03.2022 

 

Denumirea obiectivului de investiții: 

“ Întoarcere la rădăcinile noastre comune” 2SOFT/2.1/133 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

 

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: ,, MUZEUL MULTIMEDIA 

TRANSFRONTALIER AL DIVERSITĂŢII CULTURALE, MUNICIPIUL BOTOŞANI",  1.959.800,86 lei, la 

care se adauga TVA. 

VALOAREA TOTALA (INV) , inclusiv TVA =2.329.646,38 lei 

CONSTRUCTII + MONTAJ ( C+M ) = 1.432.920,82 lei 

 

DURATA DE REALIZARE   

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni, durata efectiva de executie, la care se adauga o perioada 

de pana la 3 luni alocate desfasurarii licitatiei. 

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE) 

Regim de înălțime S+P+1E 

- suprafața desfășurată (Sd)  

- suprafata construită parter (Sc )   

537.00 mp; 

28.25 mp; 

- suprafața utilă parter (Su) 

- suprafața construită subsol (Sc ) 

- suprafața utilă subsol (Su) = 99.60 mp 

28.25mp; 

179.00 mp; 

99.60 mp 

Categoria de importanță C 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 
  

 

 


