
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

,,Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii’’, depus spre finanțare în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea documentației 

tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a 

sensurilor giratorii’’, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;  

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; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnică - faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

(D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare peisagistică a 

teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii’’.   

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Amenajare 

peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii’’, 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 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 30 martie 2022 

Nr. 99 

   



 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                          Anexa  

la HCL nr. 99 din 30.03.2022 

 

 

Denumirea obiectivului de investiții: 

 ,,Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii’’ 

 

 

BENEFICIAR: Municipiul Botoșani  

AMPLASAMENT: Județul Botoșani, Municipiul Botoșani 

• Strada Grivița : NC/CF 53735;  

• strada Ion Pillat : NC/CF 53743;  

• strada Parcul Tineretului delimitate între strada Tudor Vladimirescu și strada Muncel: NC/CF 

53747;  

• strada Dragoș Vodă: NC/CF 65879;  

• strada Victoriei : NC/CF 66771,  

• strada Dreptății : NC/CF 67070;  

• strada Tudor Vladimirescu : NC/CF 67072;  

• strada Octav Onicescu de la intersecția cu Calea Națională până la intersecția cu strada Împărat 

Traian : NC/CF 67073;  

• strada Independenței : NC/CF 67074;  

• strada Împărat Traian de la intersecția cu strada Cașin până la intersecția cu strada Vâlcele : 

NC/CF 67076;  

• strada Săvenilor tronson cuprins între strada Independenței și strada 1 Decembrie 1918 : NC/CF 

67509;  

• strada Tudor Vladimirescu tronson cuprins între strada Săvenilor și strada Ion Pillat : NC/CF 

68838;  

• strada Tudor Vladimirescu tronson cuprins între strada I.C. Brătianu și strada Ion Pillat : NC/CF 

68841;  

• strada I.C. Brătianu tronson cuprins între strada Ion Pillat și strada Dragoș Vodă : NC/CF 68846;  

• strada 1 Decembrie 1918 : NC/CF 67438; 

• strada Piața 1 Decembrie 1918 : NC/CF 66282;  

• strada Săvenilor : NC/CF 53738. 

 

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: 

 

a) Indicatori maximali: 

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor și 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fără TVA) Lei 
TVA Lei 

Valoare 

(inclusiv TVA) 

Lei 

1 TOTAL GENERAL 779.061,08 147.481,38 926.542,46 

2 Din care C+M 258.482,06 49.111,59 307.593,65 

 

b) Indicatori minimali: 

 

BILANT GENERAL 

SENSURI GIRATORII 

SUPRAFATA TOTALA AMENAJATA 1169.58 MP 



SPATIU VERDE TOTAL (GAZON) 557.90 MP 

SUPRAFATA TOTALA MULCI DIN LEMN 273.08 MP 

PAVELE AUTOBLOCANTE 279.96 MP 

FUNDATII STALPI DE ILUMINAT 4.0 MP 

SUPRAFATA OCUPATA DE BORDURI 54.64 MP 

DOTARI 

SPOTURI TROTUAR 48 BUC. 

STALPI ILUMINAT 4 BUC. 

STATUIE PAIE PE STRUCTURA METALICA 4 BUC. 

ARBUSTI 

CORNUS ALBA AUREA 7 BUC. 

HIPERICUM CALYCINUM 29 BUC. 

TAXUS BACCATA BILLA 49 BUC.  

TAXUS BACCATA WASHINGTONII 13 BUC.  

THUJA OCCIDENTALIS HOLMSTRUP 7 BUC. 

PLANTE PERENE 

LOBULARIA MARITIMA 1270 GHIVECE 

BEGONIA SEMPERFLORENS 1200 GHIVECE 

 

AMENAJARE STRAZI 

DOTARI 

BANCI 

 Fundatii banci 

158 BUC. 

158.0 mp 

COSURI DE GUNOI 

 Fundatii cosuri de gunoi 

86 BUC. 

43.0 mp 

ARBORI 

CATALPA ALTOIT 70 BUC. 

PLATAN 5 BUC. 

PIN 90 BUC. 

TEI 30 BUC. 

MESTEACAN 10 BUC. 

ARTAR ROSU 5 BUC. 

CORCODUS ROSU 5 BUC. 

ARTAR GLOBULAR 5 BUC. 

INSAMANTARE GAZON (IN URMA PLANTARILOR) 220.0 MP 

 

PROPUNERI TAIERI : SALCAM (STR. DRAGOS VODA) 115 BUC. 

 

În devizul general se evidențiază defalcarea cheltuielilor pe structura acestuia conform HG 907 

/2016. Conversia în moneda euro s-a făcut pentru un curs al Inforeuro din octombrie 2019: 1 euro 

= 4,7515 lei, conform Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7Regiuni, POR/2019/9/9.1/1/BI și 

POR/2019/9/9.1/1/întreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub 

responsabilitatea comunității (DLRC). 

 

Conform graficului de realizare a investiției, durata estimată de execuție a obiectivului de investiție 

este de 10 luni. 

 

Durata totală de implementare a proiectului este de 16 luni. 

 

Capacități (în unități fizice și valorice) 

 

- Amenajare sensuri giratorii: suprafata totala sensuri + alveole = 1169.58 mp 

- 220.0 mp pentru operatia de plantare puieti de arbori ornamentali cu coroana formata 

- 158.0 mp fundatii pentru banci 

- 43.0 mp fundatii cosuri de gunoi 

- 4.0 mp fundatii stalpi de iluminat. 

 

 

 



 

 

Memoriu privind descrierea sumară a investiției ,,Amenajare peisagistică a teritoriului 

SDL, inclusiv a sensurilor giratorii’’ 
Amplasamentul obiectivului de investiții este următorul: 

• Strada Grivița : NC/CF 53735;  

• strada Ion Pillat : NC/CF 53743;  

• strada Parcul Tineretului delimitate între strada Tudor Vladimirescu și strada Muncel: NC/CF 

53747;  

• strada Dragoș Vodă: NC/CF 65879;  

• strada Victoriei : NC/CF 66771,  

• strada Dreptății : NC/CF 67070;  

• strada Tudor Vladimirescu : NC/CF 67072;  

• strada Octav Onicescu de la intersecția cu Calea Națională până la intersecția cu strada Împărat 

Traian : NC/CF 67073;  

• strada Independenței : NC/CF 67074;  

• strada Împărat Traian de la intersecția cu strada Cașin până la intersecția cu strada Vâlcele : 

NC/CF 67076;  

• strada Săvenilor tronson cuprins între strada Independenței și strada 1 Decembrie 1918 : NC/CF 

67509;  

• strada Tudor Vladimirescu tronson cuprins între strada Săvenilor și strada Ion Pillat : NC/CF 

68838;  

• strada Tudor Vladimirescu tronson cuprins între strada I.C. Brătianu și strada Ion Pillat : NC/CF 

68841;  

• strada I.C. Brătianu tronson cuprins între strada Ion Pillat și strada Dragoș Vodă : NC/CF 68846;  

• strada 1 Decembrie 1918 : NC/CF 67438; 

• strada Piața 1 Decembrie 1918 : NC/CF 66282;  

• strada Săvenilor : NC/CF 53738. 

 

Pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor 

giratorii’’ se propun următoarele intervenții/ echipamente:  

 

• Sensul giratoriu strada Împarat Traian – Octav Onicescu : 

- desființarea stâlpului de iluminat existent în sensul giratoriu și înlocuirea acestuia cu un stâlp de 

iluminat nou, prevazut cu LED; 

- amenajarea sensului giratoriu existent cu spațiu carosabil din pavele autoblocante, mărginite de borduri, 

iar la interior se prevede amenajarea peisagistică cu gazon, mulci din lemn și vegetație de arbuști și plante 

perene. Pe suprafața carosabilă vor fi încastrate 12 spoturi luminoase. 

- amenajarea alveolei situate pe strada Octav Onicescu cu gazon și mix de plante perene. 

• Sensul giratoriu strada Împarat Traian – Tudor Vladimirescu : 

- amenajarea sensului giratoriu existent cu spațiu carosabil din pavele autoblocante, marginite de borduri, 

iar la interior se prevede amenajarea peisagistică cu gazon, mulci din lemn și vegetație de arbuști. Pe 

suprafața carosabilă vor fi încastrate 12 spoturi luminoase. În mijlocul sensului giratoriu va fi amplasat un 

stâlp de iluminat prevazut cu LED. 

• Sensul giratoriu strada Tudor Vladimirescu – Donici - Grivița: 

- desființarea structurii de beton existente în sensul giratoriu; 

- amenajarea sensului giratoriu existent cu spațiu carosabil din pavele autoblocante, mărginite de borduri, 

iar la interior se prevede amenajarea peisagistică cu gazon, mulci din lemn și vegetație de arbuști. Pe 

suprafața carosabilă vor fi încastrate 12 spoturi luminoase. În mijlocul sensului giratoriu va fi amplasat un 

stâlp de iluminat prevazut cu LED; 

- amenajarea celor două alveole existente pe strada Grivița și Tudor Vladimirescu cu gazon, mulci din 

lemn și vegetație de arbuști; 

• Sensul giratoriu strada Grivița – Independenței : 

- amenajarea sensului giratoriu existent cu spațiu carosabil din pavele autoblocante, mărginite de borduri, 

iar la interior se prevede amenajarea peisagistică cu gazon, mulci din lemn și vegetație de arbuști. Pe 

suprafața carosabilă vor fi încastrate 12 spoturi luminoase. În mijlocul sensului giratoriu va fi amplasat un 

stâlp de iluminat prevăzut cu LED. 

  

De asemenea, în cele 4 sensuri giratorii propuse spre amenajare, vor fi amplasate 4 statui din paie (tratate 

corespunzator pentru intemperii) realizate pe structură metalică, conform concursului „Idei de 

îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor 



aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC” organizat de 

Primăria Municipiului Botoșani. 

 

➢ Amenajări străzi : 

- pe strada Împarat Traian urmează a fi amplasate 20 de coșuri de gunoi și 40 de bănci. Median vor fi 

plantați 70 bucăți de Catalpa altoit. 

- pe strada Tudor Vladimirescu vor fi amplasate 10 coșuri de gunoi și 30 de bănci. La intersecția cu strada 

Săvenilor, se vor planta 5 bucăți de Platan. 

- pe strada Dragoș Vodă se propune tăierea a 115 arbori existenți (salcâmi), care se află într-o stare 

avansată de degradare. În locul acestora vor fi plantați 90 de bucăți de Pin. De asemenea, se vor amplasa 

6 coșuri de gunoi și 12 bănci. 

- pe strada I.C. Brătianu se vor amplasa 8 coșuri de gunoi și 16 bănci. 

- pe strada Svenilor se vor amplasa 10 coșuri de gunnoi și 20 de bănci. Se vor planta 20 de bucăți de Tei. 

- pe strada Ion Pillat se vor amplasa 6 coșuri de gunoi și 10 bănci. Se vor planta 10 bucăți Mesteacăn. 

- pe strada Grivița se vor amplasa 10 coșuri de gunoi și 20 de bănci. Se vor planta 5 bucăți Tei. 

- pe strada Independenței se vor planta 5 bucăți Arțar roșu. 

- pe strada Octav Onicescu în apropierea sensului giratoriu cu Împărat Traian, se vor planta 5 bucăți 

Corcoduș roșu. 

- pe strada Parcul Tineretului se vor amplasa 10 bănci și se vor planta 5 bucăți Arțar globular. 

- în Piața 1 Decembrie se vor amplasa 6 coșuri de gunoi și se vor planta 5 bucăți Tei. 

- pe strada 1 Decembrie se vor amplasa 10 coșuri de gunoi. 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 
 

   

 


