HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni,
km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani”
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04.10.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 16938 din 01.10.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294B, Stefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010,
județul Botoșani",
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 16939 din 01.10.2021 al Direcţiei Investiţii,
Achiziţii Publice şi al Direcţiei Buget - Finanţe,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi
de arhitectură, protecția mediului și turism;
- Avizul nr. 484/01.10.2021 al Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Judeţean Botoşani,
în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021,
în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), f), alin. (3) lit. f) și art.196 alin.(1)lit. a) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ
294B, Stefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400-13+010, județul Botoșani", prevăzuţi în Anexa nr. 1*
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” și
devizul general estimativ al obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 294B, Stefănești-MurguțaDobârceni, km 2+400-13+010, județul Botoșani", conform Anexelor nr. 2* și 3*, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI

Botoşani,
Nr. 196 din 04.10.2021
*Anexele se comunică doar persoanelor interesate.
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