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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea hotărârii nr.10/2017 

 

Consiliul local al comunei Unțeni,județul Botoșani, 
având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al comunei Unțeni, județul Botoșani, înregistrat sub numărul 6043/2017,  
analizând propunerile primarului comunei Unțeni  cu expunerea de motive 

nr.6044/2017, 
având în vedere rapoartele: 
-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, validare, 

în baza  prevederilor art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative (r2) cu modificările și completările ulterioare 
precum și prevederile art.1 și 2 din HCL nr.10/2017 trebuiesc modificate conform ultimelor 
modificări conform devizului, astfel art.: 
 în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăște: 
 

Art.I. -  Articolul 1 din Hotărârea nr. nr.10 din 13 februarie 2017 privind 
reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru 
obiectivul de investiții:  „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA 
UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI ” conform procesului verbal de recepție de la finalizarea 
lucrărilor și a devizului general actualizat, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.1. -  Se actualizează indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA UNȚENI, 
JUDEȚUL BOTOȘANI conform procesului verbal de recepție de la finalizarea 
lucrărilor și a devizului general actualizat după cum urmează: 

TOTAL GENERAL = 2.211.459,65   lei (TVA inclus) 
din care: 
C + M = 2.039.862,78 lei (TVA inclus).  
TOTAL BUGETUL DE STAT = 2.093.022,78 lei (TVA inclus).” 
Art.II. -  Articolul 2 din Hotărârea nr. nr.10 din 13 februarie 2017 privind 

reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru 
obiectivul de investiții:  „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA 
UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI ” conform noilor prevederi legislative în domeniul fiscal, 
se modifică și va avea următorul cuprins: 
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”Art.2. - Se reactualizează cofinanțarea bugetului local al comunei Unțeni 
aferentă obiectivului de investiții: „Modernizare drum comunal DC 29 din comuna 
Unțeni, județul Botoșani ”,  după cum urmează:  

TOTAL = 118426,87  lei (TVA inclus) din care: 

Capitol: 
Sumă:  (TVA inclus) 
-lei 

Cap 1. 0 
Cap.3 cu excepția  PT+DE+DTAC+verificator 99.571 
Cap.5.1.2. 0 
Cap. 5.2. 18.855,87 
Cap.6 0 

Art. III. – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 
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