
 
   

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de 

stat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii 

     ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. 

Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani”   în municipiul Botoșani ” 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11.08.2021, 

 

             analizând Referatul de aprobare nr. 13625 din 09.08.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean privind 

aprobarea finanțării din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Compania 

Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții ”Construire Clădire Laborator Microbiologie 

Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani”   în municipiul 

Botoșani, județul Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 13626 din 09.08.2021, al Direcţiei Investiţii și 

Achiziţii Publice, Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” și al Direcției Buget – Finanțe,  

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de 

arhitectură, protecția mediului și turism, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile: - art.1 alin. (2) lit. g), coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. g), art. 6 şi art. 13 

din Anexa 3 - Programul naţional de construcţii de interes public şi social la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 

privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 10 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 şi completările ulterioare, 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), f), alin. (3) lit. f) , alin. (5) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

          Art. 1. (1) Se aprobă Devizul General Total, defalcat pe contribuții C.N.I. și C.J. Botoșani, al obiectivului de 

investiţii ”Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- 

PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, Botoșani”,  în municipiul Botoșani, județul Botoșani, conform Anexei nr. 1. 

(2) Se aprobă costul unitar al investiției de bază, prevăzută la alin. (1), conform anexei nr.2. 

(3) Anexele 1- 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și 

Spitalul Județean de Urgență Mavromati vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

   CONTRASEMNEAZĂ: 

 PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI ,  

 DOINA ELENA FEDEROVICI  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 161 din 11.08.2021 

*Anexele se comunică doar persoanelor interesate. 


