
 

Botoșani, 12 Martie 2018 

  

              Consiliul Județean Botoșani a înaintat la Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice – Compania Națională de Investiții în perioada 2016 - 2017, 5 solicitări de 

includere la finanțare de investiţii prin Subprogramul- Lucrări în primă urgență. 

 

 

        

Nr. 

crt. 

DENUMIREA 

OBIECTIVULUI 

DE INVESTIȚII 

Documentele depuse la 

CNI  

Stadiu 

investiție  

Valoare 

estimată a 

investiţiei -

lei- 

1. Consolidare versant şi 

modernizare DJ 296, 

Botoşani–Cişmea–Roma, km 

2+100 – 4+700 

-expertiză tehnică; 

-Studiu geotehnic 

-Studiu topografic 

- documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. 

- Certificat de urbanism 

+avize/acorduri 

 

In curs de 

aprobare 

11.592.000 

2. Consolidare versant şi 

modernizare DJ 296, Roma, 

km 11+480-12+320 

 

-expertiză tehnică; 

-Studiu geotehnic 

-Studiu topografic 

- documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. 

- Certificat de urbanism 

+avize/acorduri 

 

In curs de 

aprobare 

9.650.000 

3. Consolidare versant şi 

modernizare DJ 296, Roma – 

Nicşeni, km 14+000-15+380 

 

- expertiză tehnică; 

-Studiu geotehnic 

-Studiu topografic 

- documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. 

-Certificat de 

urbanism+avize 

Avizat  

favorabil -

predare 

amplasame

nt - CNI-   

25.272.000 

4. Consolidare versant şi 

modernizare DJ 296, Nicşeni 

-expertiză tehnică; 

-Studiu geotehnic 

-Studiu topografic 

In curs de 

aprobare 

3.375.000 



– Dorobanţi, km 18+400-

18+950 

- documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. 

- Certificat de urbanism 

+avize/acorduri  

5. Consolidare versant şi 

modernizare DJ 293, 

Dumeni–Havârna, km 8+100 

– 9+000 

 

-expertiză tehnică; 

-Studiu geotehnic 

-Studiu topografic 

- documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii. 

- Certificat de 

urbanism+avize  

Avizat  

favorabil -

predare 

amplasame

nt - CNI-   

8.247.000 

 
 

Obiectivele de investiții au fost incluse în Lista Sinteză a Companiei Naționale de Investiții, 

în perioada imediat următoare urmând a fi predate amplasamentele la două investiții, respectiv: 

1. Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma – Nicşeni, km 14+000-15+380, 

2. Consolidare versant şi modernizare DJ 293, Dumeni–Havârna, km 8+100 – 9+000. 
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