
 

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 „Proiect tip – Construire centru 

de colectare deșeuri prin aport voluntar”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, 

modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la 

nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de 

colectare prin aport voluntar 

 

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 „Proiect tip – Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar”, 

finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 – 

Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, 

Subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar;  

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției 

Edilitare, 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. 7 alin. (7) 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. i), k) și 

n) 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. 139 alin. (3) lit. a) și d), 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 pentru obiectivul de 

investiții „Proiect tip – Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar” ce urmează a se 

realiza prin proiectul ”Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul 

Botoșani, Județul Botoșani”.  



 

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

Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar” 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 ȘEDINTĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

      Consilier,           Secretar general,  

Marius Petru Rogojinschi                                                Ioan Apostu 

 

 

 

 

Botoșani, 16 ianuarie 2023 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Anexa  la HCL nr. 11 din 16.01.2023 

 

Denumirea obiectivului de investiții: 

“ Proiect tip – Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar” 

 

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 

(fara TVA) Lei 

TVA 

Lei 

Valoare 

(inclusiv 

TVA) 

Lei 

Obiect – 

Construire 

CAV 

TOTAL 

GENERAL 2,553,410.92 470,068.25 3,023,479.17 

Din care C+M 2,043,425,34 388,250.81 2,431,676.15 

Obiect – 

Dotări CAV 

(achiziționate 

centralizat de 

către MMAP) 

TOTAL 

GENERAL 1,167,234.65 221,774.58 1,408,341.56 

Din care C+M 

16,245.65 3,086.67 19,332.32 

 TOTAL GENERAL Obiect 1 + 2 = 4,431,820.7 lei cu TVA 

 

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. 

Suprafața totală pentru implementarea proiectului este de 3,661.50 m². 

C. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de 

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii 

Investitia propusa va asigura infrastructura necesară înființării și operării centrului de colectare cu aport 

voluntar în Municipiul Botoșani. 

D. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

Durata de realizare a investitiei este de 8 luni. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

      Consilier,           Secretar general,  

Marius Petru Rogojinschi                                                Ioan Apostu 


	HOTĂRÂRE

