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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
Tel/fax:0231543802 

e-mail: primaria_untenibt@yahoo.com  
 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a  indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de 
la  bugetul local pentru obiectivul de investiții:  „AMENAJARE TROTUAR ACCES 
PRIMĂRIA - ȘCOALA UNȚENI, COMUNA UNȚENI,  JUDEȚUL BOTOȘANI” 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,  
analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare nr.3307/2022, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni nr. 3308/2022, 
văzând Studiul de fezabilitate și propunerile făcute prin Devizul general pentru 

investiția„AMENAJARE TROTUAR ACCES PRIMĂRIA - ȘCOALA UNȚENI, 
COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”întocmit de SC ARHISTRUCT CONCEPT 
S.R.L., înregistrat nr.3309/2022. 

având în vedere rapoartele consultative ale: 
 - comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
 - comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
 - comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă 
şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

în baza prevederilor: 
- art. 129, alin. (4), litera d) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul  

administrativ; 
- Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
- Capitolului III din H.G.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al  

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, 

în temeiul art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 
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Art.1. - Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiția „AMENAJARE 
TROTUAR ACCES PRIMĂRIA - ȘCOALA UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI”. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii economici aferenți obiectivului de AMENAJARE 
TROTUAR ACCES PRIMĂRIA - ȘCOALA UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI”, după cum urmează: 

Indicatori  economici ai investitiei: 

TOTAL GENERAL= 276.649,13 (TVA inclus); 

din care 

C + M= 250.081,69 lei (TVA inclus); 

Art.3. - Se aprobă indicatorii tehnici aferenți obiectivului de investiții „AMENAJARE 
TROTUAR ACCES PRIMĂRIA-ȘCOALA UNȚENI,COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI” după cum urmează: 

-Lungime trotuar:                                      180,00 ml; 
-Suprafață pavele 6 cm:                            370 mp;  
-Borduri prefabricate din beton:              180,00 ml; 
-Lungime zid de sprijin:                             80,00 ml; 
-Înălțimea zidului de sprijin este variabilăcu un maxim de 1,00-120 m de la cota 

trotuarului  amenajat.                    
Art.4. – Aprobă devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizării 

obiectivului de investiții „AMENAJARE TROTUAR ACCES PRIMĂRIA-ȘCOALA 
UNȚENI,COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Unțeni, 
judeţul Botoşani, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate.. 
            Art.6. - Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Comunei Unțeni şi în 
Monitorul Oficial Local, secretarul general al comunei, va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
Președinde de ședință, 

Consilier Vasile Adomnicăi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuna Unțeni 
29 iunie 2022 
Nr.25. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
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