
 
                                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţie  

„Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională  

 Specială Sfântul Stelian din municipiul Botoşani, județul Botoșani” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 20576 din 18.11.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean privind aprobarea actualizării devizului general „Reabilitare și modernizare spaţii școlare la 

Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian din municipiul Botoşani, județul Botoșani”, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 20577 din 18.11.2021 al Direcţiei 

Investiţii, Achiziţii Publice, al Şcolii Profesionale Speciale Sfântul Stelian Botoşani 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. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, 

în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. a) 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 actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii „Reabilitare și 

modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională Specială Sfântul Stelian din municipiul 

Botoşani, județul Botoșani”,  conform Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PREŞEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:   

       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                      Doina-Elena FEDEROVICI                                    Marcel – Stelică BEJENARIU 
 

 

 

Botoșani, 

Nr. 239 din 25.11.2021 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.  

  


