
 
 

                                                                                                                      PROIECT 

 Nr. 23 din 13.02.2020 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivului de investiţie  

 „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”,   

cod SMIS 112979 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18.02.2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 2114 din 12.02.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivul de investiţie „Regiunea Nord-Est - Axa 

rutieră strategică 2: Botoşani- Iaşi”, cod SMIS 112979 - Contract de finanțare nr. 760 /24.11.2017 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 2115 din 12.02.2020 al Direcţiei 

Investiţii, Achiziţii Publice, Direcţiei Dezvoltare, Promovare, Direcţiei Buget - Finanțe, Direcției 

Administrarea Patrimoniului şi al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, 

- 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, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale și cu prevederile art. 2 lit. d) și 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), alin. (3) lit. f), alin.(5) lit. l) 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 la obiectivul de investiţie „Regiunea Nord-Est - 

Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, cod SMIS 112979 - Contract de finanțare nr. 760/ 

24.11.2017 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1, 

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,  Avizat pentru legalitate 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

 Costică MACALEȚI  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoșani, 

Nr.______ din _______ 2020 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.  



 
Nr. 2114 din 12.02.2020 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a devizului general actualizat la obiectivul de 

investiţii „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”, cod SMIS 112979 în conformitate cu 

prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi în conformitate cu art. 173 

alin (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. l) și 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57 din 2019 privind Codul Administrativ. 

Având în vedere anularea celei de a 3-a proceduri de achiziție execuție lucrări, determinată de 

neprezentarea niciunei oferte la data limită 21.11.2019, autoritatea contractantă a propus proiectantului o lotizare 

a investiției. 

Prin memoriul justificativ nr.166 din 05.02.2020, anexat, proiectantul precizează că lipsa ofertanților se 

datorează în principal valorii estimate reduse a investiției, motiv pentru care prezintă factorii care stau la baza 

acestei majorări și anume: 

➢      actualizarea cursului inforeuro din luna decembrie 2019 – 4,7850 lei/euro; 

➢ modificări ale costurilor principalelor materiale si produse care intra in componenta investiției: 

agregate naturale de balastiera sau cariera, ciment, bitum, otel, elemente prefabricate;  

➢ demararea mai multor obiective mari de investiții într-o perioadă relativ scurtă, au condus la 

probleme cu aprovizionarea unor cantități mai mari de agregate naturale de balastieră sau carieră, agregate care 

intră fie direct în componenta unor straturi rutiere, fie indirect în componenta betoanelor asfaltice sau de ciment, 

stațiile având probleme cu asigurarea cantităților necesare de agregate; 

➢ lipsa de resurse de agregate naturale, a condus la imposibilitatea procurării cantităților necesare 

din surse aflate la distante relativ reduse fata de obiectivul de investiție, fiind necesara mărirea distantelor de 

transport pentru asigurarea cantităților necesare. 

Totodată, proiectantul a propus o lotizare investiției, cu o durată de execuție pentru fiecare lot de 24 de 

luni calendaristice, astfel: 

1. LOTUL 1 în lungime totală de L= 29,212 km, compus din : 

• Tronson I: DJ 282 H, situat în U.A.T. Iași, asigură legătura între: Șipote - Limita județului 

Botoșani, km 6+416 - 12+387.90, L=5,971 km. Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile 

Șipote, Iazu Nou până la limita cu județul Botoșani. 

• Tronson II: DJ 282 H, situat în U.A.T. Botoșani asigură legătura între: Limita județului Iași - 

Rediu - Răuseni - Călărași, km 12+387.90 - 26+117.00, L=13,729 km. Traseul drumului propus spre modernizare 

străbate localitățile Rediu, Răuseni, Pogorăști până la intrarea în Călărași. 

• Tronson V: DJ 294, situat în U.A.T. Botoșani, asigură legătura între (DJ 282) Dângeni - 

Mihălășeni, km 12+500 - 22+011, L= 9,511 km. 

 

 



 
 

2. LOTUL 2 în lungime de L= 51,194 km : 

• Tronson III: DJ 282, situat în U.A.T. Botoșani, asigură legătura între (DJ 282H ) Răuseni - 

Todireni -Albești - Trușești -Dângeni - Hănești, km 0+000 - 51+194.06, L=51,194 km, Traseul drumului propus 

spre modernizare străbate localitățile Răuseni, Hlipiceni, Todireni, Florești, Jijia, Buimăceni, Albești, Mășcăteni, 

Trușești, Buhăceni, Dângeni, Hănești și va corespunde cu traseul actual fără a afecta proprietăți particulare. 

Sectorul în cauză intersectează drumul județean DJ 297 în localitatea Todireni, drumul național DN 29D în 

localitatea Trușești, DJ 294 în localitatea Dângeni și se termină în intersecția cu DJ 294C în localitatea Hănești. 

 

3. LOTUL 3 în lungime totală de L= 25,859 km: 

• Tronson IV: DJ 297, situat în U.A.T. Botoșani, asigură legătura între: DN 29D - Blândești - 

Cerchejeni – Sulița - Cheleș - Lunca - Cernești - Todireni (DJ 282), km 0+000 -25+859.45, L=25,859 km. 

Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Silișcani (comuna Gorbănești), Blândești - 

Cerchejeni - Sulița - Cheleș (comuna Sulița) - Lunca - Cernești - Todireni. 

 

UAT BOTOSANI + U.A.T. IASI   

 

 Aprobat inițial 

conform H.C.J.  

nr. 99/07.07.2017 

-lei- inclusiv TVA 

Aprobat  

conform H.C.J. nr. 

100/27.06.2019, 

actualizat cu OUG 

114/2018- manopera 

-lei- inclusiv TVA 

Aprobat 

conform H.C.J. nr. 

153/26.09.2019 actualizare 

conform indicilor INS   

-lei- inclusiv TVA 

Propus spre aprobare 

conform actualizare  –

cumulat manoperă, 

material, utilaj, 

transport -  

-lei- inclusiv TVA 

TOTAL 

GENERAL 

 

334.177.331,01 

 

355.092.305,96 

 

378.852.847,35 

 

475.415.467,02 

din care: C+M 
 

301.667.324,35 

 

322.582.299,30 

 

346.342.840,69 

 

442.905.460,35 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun pentru ca valoarea totală a investiţiei aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 153 din 26.09.2019, să se majoreze de la 378.852.847,35  lei, inclusiv 

TVA,(~80,14 milioane euro) la 475.415.467,02 lei, inclusiv TVA (~99,35 milioane euro), sub condiția 

păstrării soluțiilor tehnice adoptate și aprobate inițial.  

Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre inițiat în acest scop. 

 

  

 

PREŞEDINTE, 
Costică MACALEȚI 



 
DIRECŢIA INVESTIŢII                  DIRECȚIA DEZVOLTARE             DIRECȚIA BUGET- FINANȚE                   

ACHIZIŢII PUBLICE                               ȘI PROMOVARE 
 

DIRECȚIA ADMINISTRAREA                                                                        DIRECȚIA  JURIDICĂ , 

     PATRIMONIULUI                                                                                    ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ        

Nr.2115 din 12.02.2020                                                                                               LOCALĂ 
 

        Vizat, 

       VICEPREȘEDINTE 

            Dorin BIRTA 

 

 

R A P O R T     D E    S P E C I A L I T A T E 

 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune spre aprobare actualizarea Devizului General la obiectivul 

de investiţii „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani- Iaşi”, cod SMIS 112979, în conformitate 

cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, şi în conformitate cu art. 

173 alin (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f), alin.(5) lit. l) și 196 alin.1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ. 

Consiliul Judeţean Botoşani implementează proiectul „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: 

Botoşani - Iaşi”, cod SMIS 112979, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, 

conform Contractului de finanţare nr. 760 din 24.11.2017, cu termen final 31.12.2023. 

Având în vedere anularea celei de a 3-a proceduri de achiziție execuție lucrări, determinată de 

neprezentarea niciunei oferte la data limită 21.11.2019, autoritatea contractantă a propus proiectantului o lotizare 

a investiției. 

Prin memoriul justificativ nr.    din .01.2020, anexat, proiectantul precizează că lipsa ofertanților se 

datorează în principal valorii estimate reduse a investiției, motiv pentru care prezintă factorii care stau la baza 

acestei majorări și anume: 

➢      actualizarea cursului inforeuro din luna decembrie 2019 – 4,7850 lei/euro; 

➢ modificări ale costurilor principalelor materiale si produse care intra in componenta investiției: 

agregate naturale de balastiera sau cariera, ciment, bitum, otel, elemente prefabricate;  

➢ demararea mai multor obiective mari de investiții într-o perioada relativ scurtă, au condus la 

probleme cu aprovizionarea unor cantități mai mari de agregate naturale de balastieră sau carieră, agregate care 

intră fie direct în componenta unor straturi rutiere, fie indirect în componenta betoanelor asfaltice sau de ciment, 

stațiile având probleme cu asigurarea cantităților necesare de agregate; 

➢ lipsa de resurse de agregate naturale, a condus la imposibilitatea procurării cantităților necesare 

din surse aflate la distante relativ reduse fata de obiectivul de investiție, fiind necesara mărirea distantelor de 

transport pentru asigurarea cantităților necesare. 

Totodată, proiectantul a propus o lotizare investiției, cu o durată de execuție pentru fiecare lot de 24 de 

luni calendaristice, astfel: 

 

1. LOTUL 1 în lungime totală de L= 29,212 km, compus din : 

• Tronson I: DJ 282 H, situat în U.A.T. Iași, asigură legătura între: Șipote - Limita județului 

Botoșani, km 6+416 - 12+387.90, L=5,971 km. Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile 

Șipote, lazu Nou pana la limita cu județul Botoșani. 



• Tronson II: DJ 282 H, situat în U.A.T. Botoșani asigură legătura între: Limita județului lași - 

Rediu - Răuseni - Călărași, km 12+387.90 - 26+117.00, L=13,729 km. Traseul drumului propus spre modernizare 

străbate localitățile Rediu, Răuseni, Pogorăști până la intrarea în Călărași. 

• Tronson V: DJ 294, situat în U.A.T. Botoșani, asigură legătura între (DJ 282) Dângeni - 

Mihălășeni, km 12+500 - 22+011, L= 9,511 km. 

 

2. LOTUL 2 în lungime de L= 51,194 km : 

• Tronson III: DJ 282, situat în U.A.T. Botoșani, asigură legătura între (DJ 282H ) Răuseni - 

Todireni -Albești - Trușești -Dângeni - Hănești, km 0+000 - 51+194.06, L=51,194 km, Traseul drumului propus 

spre modernizare străbate localitățile Răuseni, Hlipiceni, Todireni, Florești, Jijia, Buimăceni, Albești, Mășcăteni, 

Trușești, Buhăceni, Dângeni, Hănești și va corespunde cu traseul actual fără a afecta proprietăți particulare. 

Sectorul în cauză intersectează drumul județean DJ 297 în localitatea Todireni, drumul național DN 29D în 

localitatea Trușești, DJ 294 în localitatea Dângeni și se termină în intersecția cu DJ 294C în localitatea Hănești. 

 

 

3. LOTUL 3 în lungime totală de L= 25,859 km: 

• Tronson IV: DJ 297, situat în U.A.T. Botoșani, asigură legătura între: DN 29D - Blândești - 

Cerchejeni – Sulița - Cheleș - Lunca - Cernești - Todireni (DJ 282), km 0+000 -25+859.45, L=25,859 km. 

Traseul drumului propus spre modernizare străbate localitățile Silișcani (comuna Gorbănești), Blândești - 

Cerchejeni - Sulița - Cheleș (comuna Sulița) - Lunca - Cernești - Todireni. 

 

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, conform devizului general actualizat, este 

prevăzută în Anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

 

UAT BOTOSANI + U.A.T. IASI   

 Aprobat inițial 

conform H.C.J.  

nr. 99/07.07.2017 

-lei- inclusiv TVA 

Aprobat  

conform H.C.J. nr. 

100/27.06.2019, 

actualizat cu OUG 

114/2018- manopera 

-lei- inclusiv TVA 

Aprobat 

conform H.C.J. nr. 

153/26.09.2019 actualizare  

conform indicilor INS 

-lei- inclusiv TVA 

Propus spre aprobare 

conform actualizare  –

cumulat manoperă, 

material, utilaj, 

transport -  

-lei- inclusiv TVA 

TOTAL 

GENERAL 

 

334.177.331,01 

 

355.092.305,96 

 

378.852.847,35 

 

475.415.467,02 

din care: C+M 
 

301.667.324,35 

 

322.582.299,30 

 

346.342.840,69 

 

442.905.460,35 

 

din care: 

 

UAT BOTOSANI 

 Aprobat initial 

conform H.C.J  

nr. 99/07.07.2017 

-lei- inclusiv TVA 

Aprobat  

conform H.C.J. nr. 

100/27.06.2019, 

actualizat cu OUG 

114/2018- manopera 

-lei- inclusiv TVA 

Aprobat 

conform H.C.J. nr. 

153/26.09.2019 actualizare   

conform indicilor INS 

 -lei- inclusiv TVA 

Propus spre aprobare 

conform actualizare  –

cumulat manoperă, 

material, utilaj, 

transport -  

-lei- inclusiv TVA 

TOTAL 

GENERAL 

 

 

315.727.088,70 

 

335.452.773,92 

 

357.889.094,65 

 

448.839.667,70 

din care: C+M 

 

 

285.056.632,57 

 

304.782.317,79 

 

327.218.638,53 

 

418.169.211,56 

 

 



U.A.T. IASI   

 Aprobat inițial 

conform H.C.J  nr. 

99/07.07.2017 

-lei- inclusiv TVA 

Aprobat  

conform H.C.J. nr. 

100/27.06.2019, 

actualizat cu OUG 

114/2018- manopera 

-lei- inclusiv TVA 

Aprobat 

conform H.C.J. nr. 

153/26.09.2019 actualizare 

conform indicilor INS  

-lei- inclusiv TVA 

Propus spre aprobare 

conform actualizare  –

cumulat manoperă, 

material, utilaj, 

transport -  

-lei- inclusiv TVA 

TOTAL 

GENERAL 

 

18.450.242,31 19.639.532,04 

 

20.963.752,69 

 

26.575.799,31 

 

din care: C+M 

 

 

16.610.691,78 

 

17.799.981,51 

 

19.124.202,16 

 

24.736.248,78 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem pentru ca valoarea totală a investiţiei aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 153 din 26.09.2019, să se majoreze de la 378.852.847,35  lei, inclusiv 

TVA,(~80,14 milioane euro) la 475.415.467,02 lei, inclusiv TVA (~99,35 milioane euro), sub condiția 

păstrării soluțiilor tehnice adoptate și aprobate inițial.  

Cheltuielile care se finanțează prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiţii 6.1 sunt asigurate prin Contractul de finanțare nr. 760/24.11.2017 încheiat între 

parteneriatul dintre U.A.T. BOTOSANI, U.A.T. IASI și 15 U.A.T.-uri și Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fonduri Europene și O.I. ADR Nord Est Piatra Neamț și fac obiectul unui alt proiect de 

hotărâre .  

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi înscrierea pe 

ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

     

    DIRECTOR EXECUTIV,             DIRECTOR EXECUTIV,             DIRECTOR EXECUTIV, 

      Antonela PĂTRAŞCU        Otilia MORUZI                                 Magda DIDII  

                           

      DIRECTOR EXECUTIV,                               DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                      
Geanina PINTILII                                                                                     Amalia MARIAN     

 


