
 
                                                                                                                                     Proiect 

   Nr. 110 din 18.05.2022 

 

 

H O T Ă R Â R E 

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017  

privind aprobarea Proiectului  „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”  

şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019 și 

prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 18.02.2020 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.05.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 9514 din 18.05.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Județean Botoşani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 de aprobare a Proiectului „Regiunea Nord-Est 

- Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 

18.02.2020, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 9515 din 18.05.2022 al Direcţiei Dezvoltare şi 

Promovare,  Direcţiei Buget-Finanţe, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, şi Direcţiei 

Investiţii şi Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consilului Județean Botoșani, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi 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 Contractului de finanțare nr. 760/24.11.2017, Anexa 1- 

Condiții specifice, Secțiunea I, Art.8 Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea 

contractului de finanțare, și Actele Adiționale la Contractul de finanțare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit d), alin. (5) lit. l) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se modifică art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 

07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - 

Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019 și prin 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.  25 din 18.02.2020, după cum urmează:  

„Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 

2: Botoşani - Iaşi” în cuantum de 493.696.870,91 lei (inclusiv TVA). 



Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Botoșani în sumă 

totală, inclusiv TVA, de 172.891.810,75    lei , din bugetul Consiliului Județean Botoșani, pe durata 

de execuție a lucrărilor (24 de luni), din care: 

a) 166.961.590,10 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului; 

b)  5.930.220,65 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani – Iaşi”.” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 

privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a 

cheltuielilor legate de proiect rămân neschimbate. 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,          Avizat pentru legalitate: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani,  

Nr. ______ din _______ 2022 
 



 
Nr. 9514 din 18.05.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

  

I) Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 99 din 07.07.2017 au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră 

strategică 2: Botoşani - Iaşi”, iar prin HCJ nr. 100 din 07.07.2017 a fost aprobat proiectul sus 

menționat şi cheltuielile legate de acesta, astfel: valoarea totală în cuantum de 334.307.160,01 lei 

(inclusiv TVA), contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Botoșani în sumă totală, inclusiv 

TVA, de 25.268.841,03 lei, din care: 

a) 19.338.620,38 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului; 

b)  5.930.220,65 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, contribuția de  2% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

 

II) Urmare aprobării actualizării devizului general a obiectivului de investiții sus menționat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 27.06.2019, respectiv HCJ nr.153 din 

26.09.2019 și HCJ Botoșani nr.24 din 18.02.2020 a fost aprobată majorarea valorii totale a proiectului 

„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” și a contribuției proprii în proiect a 

Consiliului Județean Botoșani prin HCJ nr. 101 din 27.06.2019, respectiv HCJ nr.154 din 26.09.2019 

și HCJ nr. 25 din 18.02.2020 . 

 Diferența rezultată în urma actualizării a fost asumată de către Beneficiar și inclusă în 

categoria cheltuielilor neeligibile, respectându-se prevederile Contractului de finanțare, Anexa 1- 

Condiții specifice, Secțiunea I, Art.8, alin (1) și (6): ,,Modificarea valorii totale a proiectului se va 

putea realiza exclusiv prin contribuție proprie, prin majorarea valorii neeligibile a proiectului”.  

 

III) Având în vedere, necesitatea întocmirii Actului Adițional aferent sumelor suplimentare 

generate de aplicarea mecanismului de ajustare definit de Clauza 48, pentru fiecare din cele 3 

Contracte de lucrări, în acest caz pentru Contractul de execuție lucrari nr. 7291/ 23.04.2021 LOT 

1 format din: Tronson I: DJ 282 H (UAT Iași), Tronson II: DJ 282 H, Tronson V: DJ 294 (UAT 

Botoșani) se  majorează valoarea totală a proiectului cu sumele estimate rezultate din aplicarea 

formulei de ajustare a prețului, cu 18.151.574,89 lei  (inclusiv TVA). 



Prin urmare, valoarea totală a proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: 

Botoşani - Iaşi” se majorează la cuantumul de 493.696.870,91 lei. 

Contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Botoșani, se majorează cu 

14.510.390,72 lei, va fi  în sumă totală de 172.891.810,75  lei, inclusiv TVA din care: 

a) 166.961.590,10 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului; 

b)    5.930.220,65 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, contribuția de  2% din 

valoarea eligibilă a proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi”. 

Majorarea valorii totale a proiectului respectă condițiile Contractului de finanțare 

nr.760/24.11.2017, efectuându-se exclusiv prin contribuție proprie, prin majorarea valorii neeligibile 

a proiectului. 

 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 
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DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE,                              DIRECŢIA BUGET- FINANŢE, 
 

               DIRECŢIA JURIDICĂ, ,                                                          DIRECŢIA INVESTIŢII  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                                            ŞI ACHIZIŢII PUBLICE             
                                                                                                                                                      

            Nr. 9515 din 18.05.2022 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

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

strategică 2: Botoşani - Iaşi”, conform Contractului de finanțare nr. 760 din 24.11.2017, cod 

SMIS 112979, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 - Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv 

a nodurilor multimodale, apel de proiecte POR/6/6.1/2. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 a fost aprobat proiectul 

sus menționat şi cheltuielile legate de acesta, astfel: valoarea totală în cuantum de 334.307.160,01 lei 

(inclusiv TVA), contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Botoșani în sumă totală, inclusiv 

TVA, de 25.268.841,03 lei, din care: 

a) 19.338.620,38 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului; 

b)  5.930.220,65 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, contribuția de  2% din 

valoarea eligibilă a proiectului. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 18.02.2020 a fost aprobată valoarea 

totală a proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” în cuantum de 

475.545.296,02 lei (inclusiv TVA), contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Botoșani în 

sumă totală, inclusiv TVA, de 158.381.420,03 lei, din bugetul Consiliului Județean Botoșani, pe 

durata de execuție a lucrărilor (24 de luni), din care: 

a) 152.451.199,38 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului; 

b) 5.930.220,65 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, contribuția de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului . 

Majorarea valorii totale a proiectului, prin actualizarea Devizului general de către proiectantul 

general SC NV Construct SRL, respectă condițiile Contractului de finanțare nr.760/24.11.2017 

efectuâdu-se exclusiv prin contribuție proprie, prin majorarea valorii neeligibile a proiectului. 

 

În cadrul proiectului au fost încheiate 3 contracte de lucrări aferente celor 3 loturi. 

Toate cele 3 Contracte de lucrări, care respectă întocmai Modelul de contract din Anexa 1 la 

Hotărârea de Guvern nr.1/ 2018, conțin Clauza 48 Ajustarea preţurilor, în cadrul căreia, Subclauza 

48.3 prevede: Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata 
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de Execuţie la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera că preţurile 

din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza condiţiilor de preţuri şi piaţă în vigoare la Data 

de Referinţă şi sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşterea/diminuarea 

indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Preţul Contractului. Nu se va 

aplica nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor 

Provizionate) sau a preţurilor curente. Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei 

prevăzute în această clauză. 

 

Urmare corespondenței Antreprenor – Supervizor – Beneficiar - Finanțator în perioada 

septembrie 2021-aprilie 2022, finalizată cu adresa de răspuns a OI POR- ADR NE Piatra-Neamț, 

nr.4363/ 02.02.2022, adresa de răspuns a MDLPA-Direcția Generală POR, nr.2117/ 29.03.2022, 

adresele de răspuns ale supervizorului SC Konsent nr.KNS 271/ 04.04.2022, nr.KNS 279/ 

06.04.2022, respectiv nr.KNS 280/ 06.04.2022, Autoritatea Contractantă va aplica mecanismul de 

ajustare a prețului prevăzut la subcluza 48.3, coroborată cu 48.5, începând cu prima Situație de Plată 

pentru fiecare din cele 3 Acorduri Contractuale- Contracte de lucrări, care prevăd la Subclauza 48.5: 

Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 şi în cazul în care tabelul datelor de 

ajustare din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur 

indice de cost şi formula aplicabilă va fi: An = av + (1-av) * In/Io, unde 

- „An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract 

estimate pentru lucrările realizate în luna „n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); 

- „av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;  

- -„In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de 

Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de 

ultima zi a lunii „n". Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru octombrie 2019 este 134,6 

(valoare preluata din buletinul statistic de preturi - tabel 15, prezentat la adresa 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_preturi_nr10_2019.

pdf 

-  „Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.  

 

Pentru LOT 1 format din: Tronson I: DJ 282 H (UAT Iași), Tronson II: DJ 282 H, 

Tronson V: DJ 294 (UAT Botoșani), a fost încheiat Acordul contractual - Contract de execuție 

lucrari nr. 7291/ 23.04.2021 – Execuție lucrări pentru proiectul “Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră 

Strategică 2: Botoșani-Iași” cod SMIS 112979, cu  Asocierea SC Danlin XXL SRL-SC Dragos 

Invest SRL, prin liderul de asociere SC Danlin XXL SRL. 

 

Prin urmare, în vederea întocmirii Actului Adițional aferent sumelor suplimentare generate de 

aplicarea mecanismului de ajustare definit de Clauza 48, pentru fiecare Contract de lucrări mai sus 

menționat, sumele estimate rezultate din aplicarea mecanismului de ajustare, au fost înaintate de 

fiecare Antreprenor spre verificare și acceptare către Supervizor. 

Asocierea SC Danlin XXL SRL-SC Dragos Invest SRL, prin liderul de asociere SC Danlin 

XXL SRL a transmis aceste valori prin adresele nr.37S/ 20.04.2022, respectiv nr.41S/ 10.05.2022. 

Supervizorul, prin adresele nr. KNS 393/11.05.2022 și 413/ 16.05.2022, a certificat aceste 

valori și anume: 

- valoarea suplimentară rezultată prin activarea mecanismului de ajustare a prețului conform 

subclauzei 48.3, coroborată cu 48.5 din Acordul contractual - Contractul de execuție lucrari nr. 7291/ 
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23.04.2021 Lot 1, este de 15.253.424,28 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de  

2.898.150,61 lei     

TOTAL :  18.151.574,89 lei  (inclusiv TVA), valoare compusă din: 

-   6.587.701,90 lei valoare determinată în baza lucrărilor deja certificate aferentă 

Certificatelor de plată 2, 3, 4, 5 și 6  la care se adaugă TVA în valoare de  1.251.663,36 lei  

TOTAL valoare determinată: 7.839.365,26 lei (inclusiv TVA)   și 

-  8.665.722,38 lei valoare estimată în baza lucrărilor rămase a fi executate/ 

certificate (rest de contract), la care se adaugă  TVA în valoare de  1.646.487,25 lei. 

TOTAL valoare estimată: 10.312.209,63 lei (inclusiv TVA). 

 

Valorile de mai sus, defalcate pentru fiecare UAT partener sunt următoarele: 

UAT Botoșani (Tronson II: DJ 282 H, Tronson V: DJ 294) 

-   4.832.814,34 lei valoare determinată în baza lucrărilor deja certificate aferentă 

Certificatelor de plată 2, 3, 4, 5 și 6 la care se adaugă   TVA în valoare de  918.234,72 lei 

 TOTAL valoare determinată: 5.751.049,06 lei (inclusiv TVA) 

-  7.360.791,31 lei valoare estimată în baza lucrărilor rămase a fi executate/ certificate 

(rest de contract). la care se adaugă TVA în valoare de   1.398.550,35 lei  

TOTAL valoare estimată: 8.759.341,66 lei (inclusiv TVA) 

Total valoare suplimentară aferentă UAT Botoșani rezultată prin activarea mecanismului 

de ajustare a prețului conform subclauzei 48.3, coroborată cu 48.5 din Acordul contractual - 

Contractul de execuție lucrari nr. 7291/ 23.04.2021 Lot 1, este de 12.193.605,65 lei (fără TVA). la 

care se adaugă TVA în valoare de   2.316.785,07 lei.  

            

UAT Iași (Tronson I: DJ 282 H) 

-   1.754.887,56 lei valoare determinată în baza lucrărilor deja certificate aferentă 

Certificatelor de plată 2, 3, 4, 5 și 6 la care se adaugă TVA în valoare de   333.428,64 lei  

TOTAL valoare determinată: 2.088.316,20 lei (inclusiv TVA) 

-  1.304.931,07 lei valoare estimată în baza lucrărilor rămase a fi executate/ certificate 

(rest de contract) la care se adaugă  TVA în valoare de  247.936,90 lei 

 TOTAL valoare estimată:  1.552.867,97 lei (inclusiv TVA)  

Total valoare suplimentară aferentă UAT Iași rezultată prin activarea mecanismului de 

ajustare a prețului conform subclauzei 48.3, coroborată cu 48.5 din Acordul contractual - Contractul 

de execuție lucrari nr. 7291/ 23.04.2021 Lot 1, este de 3.059.818,63 lei (fără TVA) la care se adaugă. 

TVA în valoare de   581.365,54 

  

În aceste condiții, este necesară încheierea unui Act Adițional prin care se majorează prețul 

Acordului contractual - Contract de execuție lucrari nr. 7291/ 23.04.2021, cu sumele suplimentare 

determinate de activarea mecanismului contractual de ajustare pe întreaga durată de contract. 

Drept urmare, se propune modificarea art.2 și art.3 din Hotărârea nr. 100/ 07.07.2017 

privind aprobarea Proiectului  „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoşani - Iaşi” şi a 

cheltuielilor legate de proiect în cuantumul menționat, prin majorarea cheltuielilor neeligibile cu 

valoarea suplimentară rezultată prin activarea mecanismului de ajustare a prețului conform subclauzei 

48.3, coroborată cu 48.5 din Acordul contractual - Contractul de execuție lucrari nr. 7291/ 23.04.2021 

Lot 1, aferentă UAT Botoșani de 14.510.390,72 lei (inclusiv TVA). 

  

Ținând cont de necesitatea încheierii Actului Adițional pentru ajustare preț Contract de lucrări,  

se impune aprobarea acestui proiect de hotărâre în ședință extraordinară. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de hotărâre, în 

forma prezentată. 

 

         Director executiv,                                                                                    Director executiv, 

           Otilia  MORUZ                                                                                          Magda DIDII 

 

 

 

          Director executiv,                                                                                    Director executiv,                                                                                                                                                                      

          Amalia MARIAN                                                                                   Antonela  PĂTRAŞCU                                 


