
 
  Proiect 

                                       Nr. 69 din 16.03.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

,,Construire locuință protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’ 

str. Nicolae Grigorescu nr. 23, CF 67336, municipiul Botoșani, județul Botoșani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ___03.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 4579 din 16.03.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire locuință 

protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’ str. Nicolae Grigorescu, nr. 23, 

CF 67336, municipiul Botoșani, județul Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 4580 din 16.03.2021 al Direcţiei 

Investiţii, Achiziţii Publice, Direcției  Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Botoșani 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;  

- Avizul nr. 477 /15.03.2021 al Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Judeţean Botoşani, 

 în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, 

 în temeiul art.173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. b) 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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire 

locuință protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’ str. Nicolae Grigorescu 

nr. 23, CF 67336, municipiul Botoșani, județul Botoșani prevăzuți 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. 
   

  

 PREȘEDINTE, Avizat pentru legalitate: 

 DOINA ELENA FEDEROVICI  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

  Marcel – Stelică BEJENARIU  

 

 

 

Botoşani, 

Nr.______din_______ 2021 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate. 



 
Nr. 4579 din 16.03.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiții ,,Construire locuință protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri 

utilități’’ str. Nicolae Grigorescu nr. 23, CF 67336, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, în conformitate 

cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cu art. 

173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. f) , alin. (5) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Investiția face parte din proiectul: ,,Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Directia Generala de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani” prin care se urmărește amenajarea unui Centru de zi și 

construirea a doua locuințe protejate. 

Scopul proiectului este dezvoltarea de noi servicii sociale prin care să se asigure atât îmbunătățirea 

calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate și dezinstituționalizarea sau prevenirea 

instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, cât și oferirea de alternative de sprijin pentru viața 

independentă și integrarea în comunitate. 

Terenul pe care se propune realizarea investiției se află in intravilanul Municipiului Botoșani și este 

identificat cu CF 67336. 

Accesul principal se realizeaza pe latura de Sud-Est, din strada Nicolae Grigorescu. 

Locuința protejată „IRIS” se va dezvolta pe nivel de parter. Intrarea principală va fi amplasată pe fațada 

principală. În apropierea accesului va fi poziționată zona administrativă, compusă din Biroul de consiliere, camera 

pentru personal, spălătoria cu călcătoria, zona de depozitare și bucătăria. În partea stângă va fi amenajată camera 

de zi, urmată de zona de cazare.  

Zona de cazare este alcătuită din 5 camere duble, fiecare dotată cu baie proprie cu duș, una din camere 

fiind destinată exclusiv persoanelor cu dizabilități locomotorii. Locuința beneficiază și de un acces secundar pe 

latura stângă. 

Valoarea totală a investiţiei este de 922.806,76 lei (fără TVA), din care (C+M) 756.763,43 lei. 

Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului Judeţean 

cu Avizul nr. 477 /15.03.2021.  

Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexă, care face parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

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

 

 

PREȘEDINTE, 

DOINA ELENA FEDEROVICI 

 

 

 



 
DIRECŢIA INVESTIŢII                DIRECȚIA GENERALĂ DE                 DIRECȚIA BUGET-FINANȚE                   

ACHIZIŢII PUBLICE                    ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI     

                                                      PROTECȚIA COPILULUI  BOTOȘANI                                                                             

 Nr. 4580 din 16.03.2021 

 

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 propun spre aprobare indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul 

de investiții ,,Construire locuință protejată „IRIS” parter, împrejmuire teren și racorduri utilități’’ str. 

Nicolae Grigorescu nr. 23, CF 67336, municipiul Botoșani, județul Botoșani. 

Terenul pe care se propune realizarea investiției se află in intravilanul Municipiului Botoșani și este 

identificat cu CF 67336. 

Locuința protejată „IRIS” se va dezvolta pe nivel de parter. Intrarea principală va fi amplasată pe fațada 

principală. În apropierea accesului va fi poziționată zona administrativă, compusă din Biroul de consiliere, camera 

pentru personal, spălătoria cu călcătoria, zona de depozitare și bucătăria. În partea stângă va fi amenajată camera 

de zi, urmată de zona de cazare.  

Zona de cazare este alcătuită din 5 camere duble, fiecare dotată cu baie proprie cu duș, una din camere fiind 

destinată exclusiv persoanelor cu dizabilități locomotorii.  

Suprafețele pietonale care deservesc zonele de locuit, odihnă, se încadrează în cerințele legilor și 

regulamentelor în vigoare privind spațiile verzi și nu afectează integritatea mediului înconjurător 

Se propune amenajarea unei alei de acces carosabil din strada Nicolae Grigorescu și a două locuri de 

parcare în incintă. 

Intervențiile de amenajare peisagistică urmăresc păstrarea integrității peisajului natural și specificul 

peisajelor existente. A fost ales acest tip de abordare minimalist, datorită structurii solului și datorită contextului. 

Integritatea și stilul natural vor fi păstrate și în cadrul peisajului propus. 

Suprafața propusă pentru amenajare este de 508.82 mp, amenajată cu rulouri de gazon. 

Pentru limitele stradale, se propune reutilizarea confecțiilor metalice existente, montate pe stâlpi metalici 

înglobați în elevație continuă de beton armat. Pentru celelalte laturi, se prevede împrejmuire realizată din stâlpi 

metalici înglobați în elevație continuă de beton armat, cu panouri din plasă bordurată, dublată la interior cu 

vegetație. 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza de la rețeaua de joasă tensiune a localității. 

Soluția concretă de alimentare se va stabili prin Avizul Tehnic de Racordare, ce se va obține prin grija 

beneficiarului.  

Valoarea totală a investiţiei este de 922.806,76 lei (fără TVA), din care (C+M) 756.763,43 lei. 

Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului Judeţean cu 

Avizul nr. 477 /15.03.2021.   

Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexă, care face parte 

integrantă din proiectul 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            Doina  NACU-MANOLE                     Magda DIDII 

 


