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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și pentru 

cheltuielile neeligibile actualizate la proiectul “MODER�IZARE DRUM COMU�AL 
DC 29, COMU�A U�ȚE�I, JUDEȚUL BOTOȘA�I” 

 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
văzând calculele făcute la Devizul General privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiții: “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29, COMUNA 
UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” realizat de către S.C. PRO-ACTIV CONSULTING 
S.R.L. Iași, 

având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Unţeni cu nr.6210/2016, 
  analizând propunerile primarului comunei Unteni cu expunerea de motive 
nr.6211/2016, 

având în vedere rapoartele de avizare 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; 

ţinând cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,   
 în baza prevederilor art. 10 alin. (5)-(7) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat 
cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii consiliului local nr.52 din 21 
noiembrie 2014 privind aprobarea Studiului defezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici pentru proiectul: ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA 
UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” modificată și completată prin Hotărârea nr.24 din 25 mai 
2016, 
 în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
               
  Art.1 – Se aprobă indicatori tehnico-economici actualizați la proiectul 
“MODER�IZARE DRUM COMU�AL DC 29 , COMU�A U�ȚE�I, JUDEȚUL 
BOTOȘA�I”, conform anexei nr.1. 



 
 

 Art.2.- Se aprobă asigurarea finanţării de la bugetul local al comunei Unțeni a 
categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru Proiectul 
“MODER�IZARE DRUM COMU�AL DC 29 , COMU�A U�ȚE�I, JUDEȚUL 
BOTOȘA�I”, conform anexei nr.2. 

Art.3. – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 
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CONTRASEMNEAZĂ,                                                       
SECRETARUL COMUNEI, 

Ursachi Vasile 
 



CO�SILIUL LOCAL U�ȚE�I 
JUDEȚUL BOTOȘA�I  

Anexa nr.1  

la hotărârea nr.44  din 9  decembrie 2016 

 

I�DICATORI TEH�ICO-ECO�OMICI ACTUALIZAȚI 
LA PROIECTUL 

“MODER�IZARE DRUM COMU�AL DC 29, COMU�A U�ȚE�I, JUDEȚUL 
BOTOȘA�I” 

 

A. Amplasamentul: 
 
Amplasamentul este situat in Judetul Botosani, com. Unțeni. 
 

B. Valoarea investitiei 

Valoarea totala a lucrarilor inclusiv  TVA        = 2.444.383 lei 
din care :  

- constructii - montaj (C+M), lei cu TVA 

                =2.060.378 lei  

Valoarea lucrarilor finantate de la bugetul de stat, lei cu TVA = 2.318.275 lei 

Valoarea lucrarilor finantate de la bugetul local, lei cu TVA = 126.108  lei 

 

C. Principalii indicatori tehnici: 
 

Terenul ocupat de drumul comunal DC29 ce face obiectul lucrărilor de modernizare 
este situat în intravilanul și extravilanul comunei Unţeni. Terenul respectiv se află în 
proprietatea publică a comunei şi în administrarea Consiliului Local al acesteia.  

Terenul ocupat de drumul comunal DC29 are o suprafață de 23000 mp este încadrat la 
categoria de folosinţă neagricol - drum comunal, conform Planului Urbanistic General al 
comunei Unţeni. 

Lucrările propuse a se executa vor pastra vechiul amplasament al drumului comunal 
DC29 propus pentru modernizare şi constau în realizarea unei structuri rutiere având 
îmbrăcăminte din mixturi asfaltice cilindrate la cald, corectarea profilului longitudinal şi 
transversal, asigurarea şi preluarea apelor pluviale, asigurarea siguranţei circulaţiei. 

Principalii indicatori tehnici ce caracterizează investiția sunt: 

• Lungime totală traseu     L = 2722 m; 
• Lăţime platformă drum:     7,00 m; 
• Lăţime parte carosabilă:     5,50 m (2 x 2,75 m); 
• Lăţime acostamente:     2 x 0,75 m; 
• Podete transversale Ф 1000 mm    n = 8 bucăți; 
• Podete transversale Ф 800 mm     n = 2 bucăți; 



• Podete laterale Ф 600 mm     n = 5 bucăți; 
• Dale carosabile     n = 85 bucăți; 
• Drenuri longitudinale     L = 268 ml; 
• Şanturi pereate            L = 3591 ml;  
• Şanturi de pământ         L = 480 ml; 
• Parapet metalic deformabil    L = 120 ml; 
• Drumuri laterale amenajate    n = 15 bucăți. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Dolhăscu Iuliana 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO�SILIUL LOCAL U�ȚE�I 
JUDEȚUL BOTOȘA�I  

Anexa nr.2  

la hotărârea nr.44  din 9  decembrie 2016 

 

 

 
CUPRI�ZÂ�D CHELTUIELILE �EELIGIBILE ACTUALIZATE 

PE�TRU PROIECTUL 
“MODER�IZARE DRUM COMU�AL DC 29 , COMU�A U�ȚE�I, JUDEȚUL 

BOTOȘA�I” 
 

1 CAP. 1 CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI  AMENAJAREA TERENULUI     -    0  lei cu TVA 

2 CAP .3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI  ASISTENŢĂ TEHNICĂ              -  107.221 lei cu TVA    

• Studii de teren                                                                                        -   12.000  lei cu TVA    

• Taxepentruobţinerea de avize, acordurişiautorizaţii                       -  3.000  lei cu TVA    

• Studiu de fezabilitate                                                                             -  24.000 lei cu TVA

       

• Organizareaprocedurilor de achiziţii    -  6.000 lei cu TVA 

• Consultanţă       -  25.200  lei cu TVA 

• Asistenţătehnică      -  37.021 lei cu TVA 

3. CAP . 5.1.2 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER                          -  0     lei     cu TVA 

4. CAP 5.2. COMISIOANE , COTE,TAXE, COSTUL CREDITULUI                            -   18.887  lei cu TVA 

5. CAPITOLUL  6.   CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI                     -   0 lei cu TVA 

TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR 

TOTAL (CU TVA)-  126.108 lei  cu TVA 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Dolhăscu Iuliana 

 


