
  
   Proiect 

  Nr. 146 din 11.07.2022 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  și aprobarea finanțării din bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin Programul național de dezvoltare locală, 

a obiectivului de investiţie  ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700” 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de       .07.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 12791 din 11.07.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de achiziție a 

lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a investiției ,,Modernizare DJ 

293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, km 41+050 - 47+700”, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 12792 / 11.07.2022 al Direcţiei Investiţii și 

Achiziţii Publice, Direcției Județene de Drumuri și Poduri 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, 

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 

privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, cu 

prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu prevederile 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), f), 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 indicatorii tehnico-economici actualizați  și asigurarea finanțării din bugetul local 

pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 

dezvoltare locală ai obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, km 41+050 - 

47+700”, conform Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, 

și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani vor 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.  12791 din 11.07.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenţiei dumneavoastră spre aprobare indicatorii tehnico-economici actualizați pentru restul rămas de 

executat al lucrărilor, și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 

bugetul de stat prin PNDL II, la obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, km 41+050 - 

47+700”, în conformitate cu prevederilor OG 15/2021 si OG 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de 

achiziție publică și prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 privind aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 44 alin. (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu prevederile 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 . 

Astfel, pornind de la valoarea totală actualizată a investiţiei de 18.948.778 lei, inclusiv TVA, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 59/30.04.2020, după procedura de licitație și încheierea contractului de execuție 

lucrări nr.15/09.09.2020, valoarea totală a investiţiei (cu TVA) a devenit 18.033.039,72 lei aprobată prin  Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 103 din 21.04.2021.  

În prezent, pentru actualizarea restului rămas de executat al lucrările conform OG 15/2021 și OG 47/2022, 

valoarea necesară finalizării investiției este de 20.282.204,57.  

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) la nivelul anului 2022.  

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat în valoare 

de 4.888.198,20 lei, inclusiv TVA, conform devizului general actualizat, este prevăzută în Anexa la prezentul proiect 

de hotărâre. 

 
 Aprobat 

 conform H.C.J 

nr.59/30.04.2020 

Aprobat 

 conform H.C.J nr.103/21.04.2021 

Propus spre aprobare 

 conf. actualizare OG 

15/2021 + OG 47/2022 

Total general 18.948.778 18.033.039,72 20.282.204,57 

Buget de stat  14.060.580 13.144.841,52 15.394.005,37 

Buget local  4.888.198   4.888.198,20 4.888.198,20 

 
Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat sunt asigurate prin Contractul de finanțare nr. 2191 din 

30.10.2017, încheiat între Consiliul Județean Botoșani și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fonduri Europene. 

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

  

 

PREŞEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 

 



 
DIRECŢIA INVESTIŢII            DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE          DIRECȚIA BUGET-FINANȚE 

ACHIZIŢII PUBLICE                 DRUMURI ȘI PODURI                                                                                     

Nr.  12792 din 11.07.2022 

    

                       AVIZAT, 

                         VICEPREȘEDINTE, 

                       Dorin BIRTA 

 

 

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

 

 
Prin adresa nr. 1430 din 07.07.2022 a Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani și adresa Ministerului 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației cu numărul 69539 din data de 14.06.2022 se propun spre aprobare 

indicatorii tehnico-economici actualizați pentru restul de executat, pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 

293, Coțușca-Ghireni- 24C, km 41+050 - 47+700”.   

Astfel, la obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni- 24C, km 41+050 - 47+700” , 

pornind de la valoarea totală actualizată a investiţiei de 18.948.778 lei, inclusiv TVA, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 59/30.04.2020, după procedura de licitație și încheierea contractului de execuție lucrări 

nr.15/09.09.2020, valoarea totală a investiţiei (cu TVA) a devenit 18.033.039,72 lei aprobată prin  Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 103 din 21.04.2021.  

În prezent, pentru actualizarea restului rămas de executat al lucrările conform OG 15/2021 și OG 47/2022, 

valoarea necesară finalizării investiției este de 20.282.204,57 lei .  

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) la nivelul anului 2022.  

Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat în valoare 

de 4.888.198,20 lei, inclusiv TVA, conform devizului general actualizat, este prevăzută în Anexa la prezentul proiect 

de hotărâre. 

 Aprobat 

 conform H.C.J 

nr.59/30.04.2020 

Aprobat 

 conform H.C.J 

nr.103/21.04.2021 

Propus spre aprobare 

 conf. actualizare OG 15/2021 + 

OG 47/2022 

Total general 18.948.778 18.033.039,72 20.282.204,57 

Buget de stat  14.060.580 13.144.841,52 15.394.005,37 

Buget local  4.888.198   4.888.198,20 4.888.198,20 

 

Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat sunt asigurate prin Contractul de finanțare nr. 2191 din 

30.10.2017, încheiat între Consiliul Județean Botoșani și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fonduri Europene. 

 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                        Cătălin GHEORGHIAN                    Magda DIDII                            


