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MUNICIPIUL BOTOȘANI 
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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 456 din 7 
octombrie 2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – 
Grădinița cu program prelungit nr. 15 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 
 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 456 din 7 octombrie 2022 privind aprobarea 
proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu program prelungit nr. 15 
Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 
cheltuielilor legate de acest proiect,  

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,  

văzând dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările 
ulterioare; 

văzând dispozițiile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 
având în vedere prevederile art. 3 și art. 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. d) și alin. 7 lit. a) și k) 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 Articolul nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 456 din 7 
octombrie 2022 se modifică și va avea următorul conținut: 

 
„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – 

Grădinița cu program prelungit nr. 15 Botoșani” în cuantum de 2.285.796,67 lei TVA inclus, din 
care 1.920.837,54 lei fără TVA, reprezintă cheltuieli eligibile în cuantum de 100% asigurate prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență și la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile  în valoare de 



 

364.959,13 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile se 
va restitui Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani de la bugetul de stat, din bugetul 
coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare.” 
 

Art. 2. Articolul nr. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 456 din 7 
octombrie 2022 se modifică și va avea următorul conținut: 

 
„Art. 3. (1) Se aprobă valoarea totală a lucrărilor de intervenție energetică ce vor fi efectuate 

la obiectivul de investiție în cuantum de 1.797.770,04 lei fără TVA. 
 (2) Se aprobă valoarea totală aferentă lucrărilor de execuție și instalare a unei stații 

de încărcare rapidă pentru vehicule electrice în cuantum de 123.067,50 lei fără TVA.” 
  
 Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 
456 din 7 octombrie 2022 își mențin valabilitatea. 
 

Art. 4. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
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