
                                                                                                     Proiect 

              Nr. 200 din 01.10.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererea de finanțare și devizul estimativ  pentru  

obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 294B, Ștefănești-Murguța-Dobârceni,  

km 2+400 - 13+010, Județul Botoșani” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de  __________2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 16938 din 01.10.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare DJ 294B, Stefănești-

Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, județul Botoșani", 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 16939 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. 484/01.10.2021 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, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 

294B, Stefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400-13+010, 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 294B, Stefănești-Murguța-

Dobârceni, km 2+400-13+010, județul Botoșani", conform Anexelor nr. 2* și 3*, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

 PREŞEDINTE,  Avizat pentru legalitate: 

 Doina Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

   Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 
Botoşani, 

Nr.______din_______ 2021 

*Anexele se comunică doar persoanelor interesate.  



 
Nr. 16938 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 294B, Stefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400-13+010, 

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 este situat în intravilanul și extravilanul orașului Ștefănești și al comunei 

Dobârceni, județul Botoșani, 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. 

971/05.09.2002, HG nr. 1098/0.2.11.2011 și C.F. 54346, 50965. 

Tronsonul de drum județean DJ 294B propus spre modernizare se află pe teritoriul administrativ al 

județului Botoșani, conform măsurătorilor topografice și geometrizării traseului lungimea reală este de L=10,682 

km, are originea în drumul național DN 24C la nord de localitatea Ștefănești, traversează localitățile Ștefănești și 

Murguța, ocolește în extravilan nordul localității Livada, apoi coboară spre sud atingând localitatea Dobârceni 

unde intersectează DC 24, urcă spre nord, intersectând DJ 294 în localitatea Brăteni. Acest drum accede în DN 

24C, Rădăuți-Prut - Iași, în zona localității Ștefănești.  

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. 484 din 01.10.2021. 

      Valoarea totală a investiţiei (fără TVA) este de 32.769.932 lei,  din care C+M  = 30.370.069 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,                          DIRECȚIA BUGET-FINANȚE, 

ACHIZIŢII PUBLICE                    

Nr. 16939 din 01.10.2021                                       

                                                                                                                                           

     

       

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 supun spre aprobare Consiliului Judeţean Botoşani indicatorii 

tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 294B, Stefănești-Murguța-Dobârceni, km 

2+400-13+010, 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 propus este situat în intravilanul și extravilanul orașului Ștefănești și al comunei 

Dobârceni, județul Botoșani, 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. 

971/05.09.2002, HG 1098/0.2.11.2011 și C.F. 54346, 50965. 

Tronsonul de drum județean DJ 294B propus spre modernizare se află pe teritoriul administrativ al 

județului Botoșani, conform măsurătorilor topografice și geometrizării traseului lungimea reală este de L=10,682 

km, are originea în drumul național DN 24C la nord de localitatea Ștefănești, traversează localitățile Ștefănești și 

Murguța, ocolește în extravilan nordul localității Livada, apoi coboară spre sud atingând localitatea Dobârceni 

unde intersectează DC 24, urcă spre nord, intersectând DJ 294 în localitatea Brăteni. Acest drum accede în DN 

24C, Rădăuți-Prut - Iași, în zona localității Ștefănești.  

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. 484  din 01.10.2021. 



Valoarea totală a investiţiei (fără TVA) este de  32.769.932 lei,  din care C+M = 30.370.069 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. 

 

 

 
                DIRECTOR EXECUTIV,                                                    DIRECTOR EXECUTIV,         

                   Antonela PĂTRAŞCU                                                               Magda DIDII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


