
 
Proiect 

            Nr. 236 din 27.10.2022 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii finanțate de Consiliul Județean Botoșani 

pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele 

Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 ” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 20171 din 27.10.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a valorii finanțate de Consiliul Județean Botoșani pentru 

obiectivului de investiții ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, 

județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43”, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 20172 din 27.10.2022 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;  

- Avizul nr. 489/27.10.2022 al Comisiei Tehnico – Economice a Consiliului Judeţean Botoşani, 

 în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și 

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. d), j) 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 pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare, 

restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul 

Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 ” prevăzuţi în Anexa nr. 1* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă Devizul general și valoarea finanțată de Consiliul Județean Botoșani  pentru 

obiectivul de investiţii ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii 

Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43” prevăzuţe în Anexa nr. 

2* care face 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. 

  
              Avizat pentru legalitate: 

 PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 Doina Elena FEDEROVICI  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr.______din_______ 2022 

*Anexele se comunică doar persoanelor interesate.  



 
Nr. 20171 din 27.10.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supunem atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici și valoarea 

finanțată de Consiliul Județean Botoșani pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare, restaurare și punere în 

valoare a Muzeului de Științele Naturii Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru 

Ioan Cuza, nr. 43”, conform Anexelor 1 și 2 la proiectul de hotărâre, în conformitate 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,  cu art.173 alin. (1) lit. d), f), alin. (3) lit. f), 

alin. (5) lit. b), d), j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Clădirea Muzeului de Științe ale Naturii din municipiul Dorohoi este monument istoric de importanță 

locală, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, poz. 402 cu codul BT-II-m-B-01970 ca: Fosta 

Prefectură, astăzi Muzeul de Științe ale Naturii, municipiul Dorohoi, datare 1899. 

În baza concluziilor Expertizei Tehnice și a Studiului istoric și arhitectural, a fost întocmită Documentația 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, rezultând o valoare de investiție de 73.236.185,33 lei, inclusiv TVA 

19%, din care: 

➢ valoarea investiției finanțată prin Institutul Național al Patrimoniului  68.530.449,33 lei; 

➢ valoarea investiției finanțată de Consiliul Județean Botoșani                     4.705.736,00 lei. 

Prin acest proiect se doreşte consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Muzeului de Științe ale 

Naturii, din municipiul Dorohoi. Astfel, s-a urmărit optimizarea cerinţelor beneficiarului în acord cu standardele 

şi obiectivele de calitate în furnizarea serviciilor conform legislaţiei în vigoare. Soluțiile arhitecturale și tehnice 

alese, urmăresc îndeplinirea obiectivul principal de creștere a calității infrastructurii culturale. Instalațiile noi și 

materialele folosite în consolidare asigură siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, igiena şi sănătatea 

utilizatorilor și protecţia mediului. 

Fondurile necesare pentru obiectivul de investiții, disponibile la Institutul Național al Patrimoniului, 

ordonatorul principal de credite - Ministerul Culturii, finanțate prin „Programul național de restaurare a 

monumentelor istorice”, a făcut posibilă finanțarea proiectului: „Consolidare, restaurarea și punere în valoare a 

Muzeului de Științe ale Naturii din municipiul Dorohoi”. 

Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului Judeţean 

cu Aviz nr. 489/27.10.2022.  

 Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexa nr.1 la proiectul de 

hotărâre, iar Devizul general și valoarea finanțată de Consiliul Județean Botoșani  sunt prezentate în Anexa nr. 2 

la proiect. 

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

 

   
                                                                         PREȘEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 

 

 



 
DIRECȚIA INVESTIŢII,                DIRECȚIA BUGET-FINANȚE,            MUZEUL JUDEȚEAN 

ACHIZIŢII PUBLICE                                        BOTOȘANI, 

Nr. 20172 din 27.10.2022 

                                       

              

 

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 indicatorii tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiție ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare a Muzeului de Științele Naturii 

Dorohoi, județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 43 ”. 

Clădirea Muzeului de Științe ale Naturii din municipiul Dorohoi este monument istoric de importanță 

locală, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, poz. 402 cu codul BT-II-m-B-01970 ca: Fosta 

Prefectură, astăzi Muzeul de Științe ale Naturii, municipiul Dorohoi, datare 1899. 

Suprafaţa terenului intravilan pe care se desfăşoară muzeul este de 3.950,0 mp. -Regimul de înălțime 

este S+P+E+pod utilizabil, cu înălțime de nivel de cca. 3.00 m la demisol, de cca. 4.70m la parter și cuprinsă 

între 5.05 si 6.20m (la sala de consiliu) la etaj. 

Terenul pe care este amplasat obiectivul este prezentată în extrasul de carte funciară. Imobilul 

identificate cu nr. cadastral 55229 se află în proprietatea Județului Botoșani, cu drept de administrare în favoarea 

Muzeului Județean Botoșani.  

Certificatul de urbanism nr. 218 din 30.08.2022, cu valabilitate 24 de luni, până la data de 30.08.2024, 

certifică faptul că proiectul propus se încadrează în planul urbanistic general, aprobat prin HCL nr. 

65/29.03.2007. 

Prin acest proiect se doreşte consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Muzeului de Științe ale 

Naturii, din municipiul Dorohoi. Astfel, s-a urmărit optimizarea cerinţelor beneficiarului, în acord cu standardele 

şi obiectivele de calitate în furnizarea serviciilor conform legislaţiei în vigoare. Soluțiile arhitecturale și tehnice 

alese, urmăresc îndeplinirea obiectivul principal de creștere a calității infrastructurii culturale. Calitatea 

materialelor puse în operă îşi vor aduce aportul la creşterea calităţii arhitecturii propuse şi la obţinerea unui 

climat interior dinamic şi plăcut. 

   În baza concluziilor Expertizei Tehnice și a Studiului istoric și arhitectural, a fost întocmită 

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, rezultând o valoare de investiție de 73.236.185,33 lei, 

inclusiv TVA 19%, din care: 

➢ valoarea investiției finanțată prin Institutul Național al Patrimoniului  68.530.449,33 lei; 

➢ Valoarea investiției finanțată de Consiliul Județean Botoșani                     4.705.736,00 lei. 

Fondurile necesare pentru obiectivul de investiții, disponibile la Institutul Național al Patrimoniului, 

ordonatorul principal de credite - Ministerul Culturii, finanțate prin „Programul național de restaurare a 

monumentelor istorice”, a făcut posibilă finanțarea proiectului: „Consolidare, restaurarea și punere în valoare a 

Muzeului de Științe ale Naturii din municipiul Dorohoi”. 

 

Lucrările de reabilitare, restaurare și valorificare durabilă a Muzeului de Știintele Naturii Dorohoi vor 

avea ca rezultat: 

- asigurarea rezistenţei şi stabilităţii clădirii – aria desfăşurată 3.412,0 mp; 

- realizarea unui sistem de hidroizolație la nivelul demisolului, eliminarea umidităţii; 



- restaurarea clădirii muzeului – aria desfăşurată 3.412,0 mp;  

- asigurarea utilităţilor şi instalaţiilor adecvate funcțiunii clădirii monument istoric;  

- modernizarea parcursului arhitectural prin dotarea muzeului cu echipamente specifice derulării în 

condiții optime a activităților culturale;  

- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la toate nivelurile clădirii – 1 buc. elevator 

exterior, 1 ascensoare şi două grupuri sanitare special amenajate – unul la nivelul parterului și unul în etaj; 

– suprafaţa desfăşurată a clădirii este de 3.412,0 mp. 

 Proiectul urmărește valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă, 

protejarea mediului natural, iar implementarea acestuia va avea un impact direct în dezvoltarea economică și 

culturală a județului Botoșani. 

  Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico - Economică a Consiliului 

Judeţean cu Avizul nr. 489/27.10.2022  

  Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii sunt prevăzuţi în Anexa nr.1 la proiectul 

de hotărâre, iar Devizul general și valoarea finanțată de Consiliul Județean Botoșani  sunt prezentate în Anexa 2 

la proiect. 

  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,                 MANAGER, 

                    Antonela PĂTRAŞCU                    Magda DIDII                         Aurel MELNICIUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


