
 
 

                                                                                                                      PROIECT 

 Nr. 140 din 23.06.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actualizării Devizului General la obiectivul de investiţii  

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

cod SMIS 112979 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.06.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 11629 din 23.06.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea actualizării devizului general la obiectivul de investiţii „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. 11630 din 23.06.2022 al Direcţiei Investiţii, 

Achiziţii Publice, Direcţiei Dezvoltare, Promovare, Direcţiei Buget - Finanțe, și 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 investiţii „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,   

 Doina Elena FEDEROVICI  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoșani, 

Nr.______ din _______ 2022 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.  



 
Nr. 11629 din 23.06.2022 

 

 

 

 

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. 

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. 

   După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru cele 3 loturi (iunie 2021), au fost 

încheiate 3 contracte de lucrări aferente celor 3 loturi, conform Modelului de contract prevăzut în Anexa 1 

la Hotărârea de Guvern nr.1/ 2018.  

În conformitate cu prevederile art.10 litera c) din HG 907/2017, s-a actualizat Devizul General al 

obiectivului de investiții, rezultând valoarea totală de finanțare a obiectivului de investiții, respectiv 

455.648.162,30 lei. 

În acordurile contractuale de execuție a lucrărilor pentru cele 3 loturi, există formulă de ajustare a 

prețurilor, astfel încât valoarea totală actualizată rezultată ca urmare a Ajustării preturilor pentru cele 3 

loturi, este de 538.332.389,62lei și este determinată prin aplicarea condițiilor Clauzei 48 [Ajustarea 

Prețului], subclauza 48.3, coroborată cu 48.5 din acordurile contractuale  de execuție lucrări. Valoarea 

suplimentară estimată este 82.684.227,32 lei . 

 

UAT BOTOSANI + U.A.T. IASI   

 Deviz General actualizat după licitație 

Iunie 2021 

- lei- inclusiv TVA 

Deviz General actualizat 

conform ajustărilor contractuale 

                       Iunie 2022 

- lei-inclusiv TVA 

TOTAL GENERAL 
 

455.648.162,30 

 

538.332.389,62 

din care: C+M 
 

422.420.404.86 

 

504.114.252,85 

 

 

 



Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare ca valoarea totală a obiectivului 

de investiţii actualizată după finalizarea procedurilor de achiziție publică, să se majoreze de la 

455.648.162,30 lei, inclusiv TVA, (~95,22 milioane euro) la 538.332.389,62 lei, inclusiv TVA (~108,88 

milioane euro), în plus cu 82.684.227,32 lei reprezentând contravaloarea ajustărilor calculate conform 

prevederilor clauzelor de ajustare din acordurile contractuale de execuție lucrări. 

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, conform Devizului General actualizat, 

este prevăzută în Anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

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

 

  

 

PREŞEDINTE, 
Doina Elena FEDEROVICI 



 
DIRECŢIA INVESTIŢII                               DIRECȚIA BUGET- FINANȚE                   

ACHIZIŢII PUBLICE                                
 

DIRECȚIA DEZVOLTARE                                                                              DIRECȚIA  JURIDICĂ , 

ȘI PROMOVARE                                                                                         ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ        

Nr. 11630 din 23.06.2022                                                                                                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. 

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. 

   După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru cele 3 loturi (iunie 2021), au fost 

încheiate 3 contracte de lucrări aferente celor 3 loturi, conform Modelului de contract prevăzut în Anexa 1 

la Hotărârea de Guvern nr.1/ 2018.  

În conformitate cu prevederile art.10 litera c) din HG 907/2017, s-a actualizat Devizul General al 

obiectivului de investiții, rezultând valoarea totală de finanțare a obiectivului de investiții, respectiv  

455.648.162,30 lei. 

În acordurile contractuale de execuție a lucrărilor pentru cele 3 loturi, există formulă de ajustare a 

prețurilor, astfel încât valoarea totală actualizată rezultată ca urmare a Ajustării preturilor pentru cele 3 

loturi, este de 538.332.389,62 lei și este determinată prin aplicarea condițiilor Clauzei 48 [Ajustarea 

Prețului], subclauza 48.3, coroborată cu 48.5 din acordurile contractuale  de execuție lucrări. Valoarea 

suplimentară estimată este 82.684.227,32 lei . 

 

 

 



 

UAT BOTOSANI + U.A.T. IASI   
 Deviz General actualizat după licitație 

Iunie 2021 

- lei- inclusiv TVA 

Deviz General actualizat 

conform ajustărilor contractuale 

                       Iunie 2022 

- lei-inclusiv TVA 

TOTAL GENERAL 
 

455.648.162,30 

 

538.332.389,62 

din care: C+M 
 

422.420.404.86 

 

504.114.252,85 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare ca valoarea totală a obiectivului 

de investiţii actualizată după finalizarea procedurilor de achiziție publică, să se majoreze de la 

455.648.162,30 lei, inclusiv TVA, (~95,22 milioane euro) la 538.332.389,62 lei, inclusiv TVA (~108,88 

milioane euro), în plus cu 82.684.227,32 lei reprezentând contravaloarea ajustărilor calculate conform 

prevederilor clauzelor de ajustare din acordurile contractuale de execuție lucrări. 

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, conform Devizului General actualizat, 

este prevăzută în Anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

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, 

                 Antonela PĂTRAŞCU                                                    Magda DIDII  

            

 

                

                DIRECTOR EXECUTIV,                                           DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                                  
Otilia MORUZI                                                                           Amalia MARIAN     

 

 


