
 
   

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiţii  

„Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara,  

km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 04.10.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 16946 din 01.10.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general estimativ al obiectivului de investiții 

„Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 16948 din 01.10.2021 al Direcţiei Investiţii și 

Achiziţii Publice 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 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, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și 

devizul general estimativ al obiectivului de investiții „Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – 

Viișoara, km 1+010 – 7+000, Județul Botoşani”, conform Anexelor nr. 1* și 2*, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                    Doina-Elena FEDEROVICI                              Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 
Botoșani, 

Nr. 200 din 04.10.2021 

*Anexele se comunică doar persoanelor interesate.   


