Proiect
Nr. 205 din 01.10.2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii
"Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, km 0+250 - 10+000 "
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extrordinară la data de
.10.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 16950 din 01.10.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții
"Modernizare DJ298A, Darabani - DJ293, km 0+250 - 10+000 "
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 16951 din 01.10.2021 al Direcţiei
Investiţii și Achiziţii Publice 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 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 cererea de finanțare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”
și devizul general estimativ al obiectivului de investiții "Modernizare DJ 298 A, Darabani – DJ 293,
km 0+250 - 10+000 ", conform Anexelor nr. 1* și 2*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

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

Botoșani,
Nr.______ din _______ 2021
*Anexele se comunică doar persoanelor interesate.

Nr.16950 din 01.10.2021

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a Cererii de finanțare și a Devizului general
estimativ, pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 298A, Darabani – DJ 293, km 0+250 -

10+000", 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.

Documentația tehnico - economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului
Judeţean cu Aviz nr. 457 / 13.06.2019 și actualizată conform Ordinului nr. 1321 din 20.09.2021 pentru
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții din Programul Național de Investiții Anghel
Saligny.

Valoarea totală a investiţiei este de 29.627.817 lei (fără TVA), din care (C+M) 25.995.693 lei.
Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat vor fi asigurate prin Programul Național de
Investiții ”Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

DIRECŢIA INVESTIŢII
ACHIZIŢII PUBLICE
Nr.16951 din 01.10.2021

DIRECȚIA BUGET-FINANȚE

RAPORT

DE SPECIALITATE

Prin prezentul proiect de hotărâre se supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a Cererii de
finanțare și a Devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 298A, Darabani

– DJ 293, km 0+250 - 10+000", 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.

Documentația tehnico - economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului
Judeţean cu Aviz nr. 457 / 13.06.2019 și actualizată conform Ordinului nr. 1321 din 20.09.2021 pentru
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții din Programul Național de Investiții Anghel
Saligny.
Valoarea totală a investiţiei este de 29.627.817 lei (fără TVA), din care (C+M) 25.995.693 lei.
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.
Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat vor fi asigurate prin Programul Național de
Investiții”Anghel Saligny”, investiíi derulate prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației.
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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