Proiect
Nr. 197 din 01.10.2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ pentru
obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 293, Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca,
km 26+090 – 41+050", Județul Botoșani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de _________2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 16931 din 01.10.2021 al Preşedintelui Consiliului Județean
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare DJ 293, Mileanca –
Codreni – Puțureni – Coțușca, km 26+090 – 41+050", Județul Botoșani,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 16932 din 01.10.2021 al Direcţiei Investiţii,
Achiziţii Publice şi al Direcţiei Buget - Finanţe,
- 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;
- Avizul nr. 482 / 01.10.2021 al Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Judeţean Botoşani,
în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021,
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,
hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare DJ
293, Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca, km 26+090 – 41+050", Județul Botoșani, prevăzuţi în
Anexa nr. 1* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” și
devizul general estimativ al obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 293, Mileanca – Codreni –
Puțureni – Coțușca, km 26+090 – 41+050", Județul Botoșani, conform Anexelor nr. 2* și 3*, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI

Botoşani,
Nr.______din_______ 2021

*Anexele se comunică doar persoanelor interesate.

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică BEJENARIU

Nr. 16931 din 01.10.2021

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici privind
obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 293, Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca, km 26+090 –
41+050", Județul Botoșani în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi cu art.173 alin.(3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ.
Totodată, supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a Cererii de finanțare și a Devizului
general estimativ, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
În vederea includerii la finanțare prin Programului Național de Investiții Anghel Saligny beneficiarii
transmit Cererea de finanțare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.1 din Normele metodologice, la
care se anexează devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1. din Normele
metodologice, precum și Hotărârea Consiliului Județean pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului
general estimativ.
Amplasamentul propus se situează intre localitățile Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca, din care se
reabilitează sectorul de drum de la km 26+090 – 41+071, este reprezentat de drumuri de interes județean,
aparține domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Județene de Drumui și Poduri
Botoșani, conf. H.G. nr. 1098/2011, HG 971/05.09.2002, H.C.J nr.150/26.10.2016, HCJ nr. 104/20.07.2017
privind atestarea domeniului public al judeţului , CF 51222, 51221-C1, 51220, 51219, 51218 - Mileanca,
54754,54814-C1, 54765, 54766, 54760, 54757, 56201, 56201-C1, 54795 – Coțușca.
Tronsonul de drum județean DJ 293 propus spre modernizare se află pe teritoriul administrativ al
județului Botoșani, conform măsurătorilor topografice și geometrizării traseului lungimea reală este de L=14,981
km, are originea în DJ 293 si se termina in DJ282, intre localitățile Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca
tronson care leagă cele patru obiective.
Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul D.A.L.I. este argumentată de starea fizică a drumului
raportată la condițiile generale de circulație actuale și de perspectivă.
Documentaţia tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului Judeţean
cu Avizul nr. 482 din 01.10.2021.
Valoarea totală a investiţiei (fără TVA) este de 65.242.489 lei, din care C+M = 58.122.321 lei .
Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexa nr.1 la prezentul
proiect de hotărâre.
Cererea de finanțare și devizul general estimativ sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la prezentul proiect
de hotărâre.
Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop.

PREŞEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI

DIRECȚIA INVESTIŢII,
ACHIZIŢII PUBLICE
Nr. 16932 din 01.10.2021

DIRECȚIA BUGET-FINANȚE,

RAPORT

DE SPECIALITATE

Prin prezentul proiect de hotărâre se supun spre aprobare Consiliului Judeţean Botoşani indicatorii
tehnico – economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 293, Mileanca – Codreni – Puțureni –
Coțușca, km 26+090 – 41+050", Județul Botoșani, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cu art.173 alin.(3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Totodată, se propune spre aprobare Cererea de finanțare și Devizul general estimativ, conform
prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
În vederea includerii la finanțare prin Programului Național de Investiții Anghel Saligny, beneficiarii
transmit Cererea de finanțare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.1 din Normele metodologice, la
care se anexează devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1. din Normele
metodologice, precum și hotărârea Consiliului Județean pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului
general estimativ.

Amplasamentul drumului studiat se situează intre localitățile Mileanca – Codreni – Puțureni –
Coțușca, din care se reabilitează sectorul de drum de la km 26+090 – 41+071, este reprezentat de drumuri
de interes județean, aparține domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Direcției Județene de
Drumuri și Poduri Botoșani, conf. H.G. nr. 1098/2011, HG 971/05.09.2002, H.C.J nr.150/26.10.2016, HCJ nr.
104/20.07.2017 privind atestarea domeniului public al judeţului, CF 51222, 51221-C1, 51220, 51219, 51218 Mileanca, 54754,54814-C1, 54765, 54766, 54760, 54757, 56201, 56201-C1, 54795 – Coțușca.
Tronsonul de drum județean DJ 293 propus spre modernizare se află pe teritoriul administrativ al
județului Botoșani, conform măsurătorilor topografice și geometrizării traseului lungimea reală este de L=14,981
km, are originea în DJ 293 si se termina in DJ282, intre localitățile Mileanca – Codreni – Puțureni – Coțușca
tronson care leagă cele patru obiective.
Modernizarea acestui tronson de drum județean va determina îmbunătățirea circulației, creșterea calității
serviciilor publice, cu avantaje considerabile.
Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul D.A.L.I. este argumentată de starea fizică a drumului
raportată la condițiile generale de circulație actuale și de perspectivă.
Tronsonul supus modernizării prezintă numeroase degradări specifice drumurilor pietruite.
Se vor realiza lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, lucrări de semnalizare rutieră și
siguranță a circulației și toate elementele necesare modernizării drumului județean.
Evacuarea apelor colectate în șanțuri și rigole se va face prin intermediul podețelor transversale, se vor
amenaja intersecțiile cu drumurile laterale, accese la proprietățí, stații de autobuz, se vor executa ziduri de sprijin
și se prevăd parapeti de siguranță.
Documentaţia tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului Judeţean
cu Avizul nr. 482 din 01.10.2021.

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA) este de 65.242.489 lei, din care C+M = 58.122.321 lei
Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexa nr. 1 la prezentul
proiect de hotărâre.
Cererea de finanțare și devizul general estimativ sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la prezentul 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.
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