
  
                                                                                                                                   PROIECT 

                            Nr. 52 din 16.02.2023 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea devizului general actualizat pentru  obiectivul de investiţii 

 ,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și  

Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”,  

finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24.02.2023, 

analizând Referatul de aprobare nr. 3193 din 16.02.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 291D, 

Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”, finanțat 

prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 3194 din 16.02.2023 al Direcţiei Investiţii 

și Achiziţii Publice și al Direcției Buget – Finanțe, 

- 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; 

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

locale, cu prevederile art. 10 alin. (4) lit. b) 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), 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 devizul general actualizat, conform prevederilor art. 10 alin. (4) lit. b) 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, pentru 

obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 

38+000-46+008, județul Botoșani”, prevăzut în anexa* 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,  

                      Doina-Elena FEDEROVICI                           Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

Botoșani, 

Nr.______ din _______ 2023 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.  



 
Nr. 3193 din 16.02.2023 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a Devizului General Actualizat pentru  

obiectivul de investiţii  ,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, 

km 38+000-46+008, județul Botoșani”, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu prevederile art. 10 alin. (4) lit. b) 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 vederea modernizării rețelei de drumuri județene din județul Botoșani, Unitatea Administrativ 

Teritorială Județul Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar a aplicat și obținut 

finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții   

,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, 

județul Botoșani”. Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 

1500/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumelor alocate, pentru încadrarea în 

plafonul alocat județelor, respectiv de 140.000.000 lei,  pentru obiectivul mai sus menționat a fost alocată 

suma de 10.646.082,60 lei, inclusiv TVA din cei 40.233.602,39 lei solicitați. 

Urmare elaborării Proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor și în conformitate cu prevederile 

art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu prevederile art. 10 alin. (4) 

lit. b) 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, Devizul General se actualizează prin grija beneficiarului investiției, în mod obligatoriu la data 

solicitării autorizației de construire pentru obiectivul de investiții mai sus menționat. 

Propunerea de aprobare a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții menționat 

mai sus, este justificată de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de execuția acestora în 

raport cu prețurile reale ale pieții (manopera, transport, materii prime).  

Astfel, pornind de la valoarea totală a investiției de 40.233.602,39 lei, inclusiv TVA, aprobată la 

faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, după elaborarea Proiectului tehnic a rezultat o 

valoare totală de 49.825.322,85 lei cu TVA. 

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

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

 



 
DIRECŢIA INVESTIŢII                                                           DIRECȚIA BUGET-FINANȚE 

ACHIZIŢII PUBLICE 

Nr. 3194 din 16.02.2023 

 

 

 

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 supune atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 

31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare 

prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.  

În vederea modernizării rețelei de drumuri județene din județul Botoșani, Unitatea Administrativ 

Teritorială Județul Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani, în calitate de beneficiar a aplicat și obținut 

finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții   

,,Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, 

județul Botoșani”. Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 

1500/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumelor alocate, pentru încadrarea în 

plafonul alocat județelor, respectiv de 140.000.000 lei,  pentru obiectivul mai sus menționat a fost alocată 

suma de 10.646.082,60 lei, inclusiv TVA din cei 40.233.602,39 lei solicitați. 

Urmare elaborării Proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor și în conformitate cu prevederile 

art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu prevederile art. 10 alin. (4) 

lit. b) 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, Devizul General se actualizează prin grija beneficiarului investiției, în mod obligatoriu la data 

solicitării autorizației de construire pentru obiectivul de investiții mai sus menționat. 

Propunerea de aprobare a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții menționat 

mai sus, este justificată de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de execuția acestora în 

raport cu prețurile reale ale pieții (manopera, transport, materii prime).  

Astfel, pornind de la valoarea totală a investiției de 40.233.602,39 lei, inclusiv TVA, aprobată la 

faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), după elaborarea Proiectului tehnic a 

rezultat o valoare totală de 49.825.322,85 lei cu TVA. 

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, 

Antonela PĂTRAŞCU                                                   Magda DIDII 


