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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru 

obiectivul de investiții: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D� 29-
Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 

 
Conform analizelor efectuate în rândul populaţiei comunei Unțeni  s-a constatat că 

situaţia drumurilor  deteriorate are implicaţii la nivelul întregii circulaţii de autovehicule, pe 
diferite nivele interdependente:  
  La nivelul factorului uman afectează siguranţa populaţiei,¬ mobilitatea acesteia, 
confortul acesteia, costurile de diferite tipuri (energetice prin carburanţi şi emisie de noxe, de 
timp, de întreţinere, toate acestea reprezentând în final costuri băneşti);  
  La nivelul factorului economic afectează transportul de mărfuri (cu toate consecinţele 
implicate) şi turismul (cu toate consecinţele implicate).  
Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii lucrărilor de investiţii privind “Modernizare drum 
comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D� 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 
are la bază studiile de teren elaborate pentru drumurile solicitate în temă.  
  Gradul mare de nesiguranţă a circulaţiei.  Timpul mare de călătorie. Este un neajuns 
pentru fiecare dintre locuitorii comunei Unțeni, cât şi pentru cei care se află în tranzit în zonă, 
fie de plăcere, fie în interes de serviciu. Starea drumurilor prin tot ceea ce înseamnă acest 
lucru este factorul cel mai important care afectează timpul de călătorie.  

Datorită condiţiilor grele de trafic, mijloacele de transport care tranzitează sau 
deservesc zona sunt deteriorate, producându-se astfel cheltuieli inutile şi risipă de 
combustibili. Şanse reduse de atragere a investiţiilor în zonă, influenţate şi de dificultăţile de 
circulaţie în interiorul localităţii.  

Ca o concluzie a celor prezentate anterior, se poate spune că, creşterea deteriorării 
drumurilor  cu toate implicaţiile care apar, este direct proporţională cu reducerea şanselor de 
atragere a investiţiilor în zonă. 

Solicit: 
1. aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: 

“Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D� 29-Mînăstireni, comuna 
Unțeni, județul Botoșani”; 

 
2. aprobarea  indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

“Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D� 29-Mînăstireni, comuna 
Unțeni, județul Botoșani” după cum urmează: 

TOTAL GE�ERAL = 13.542.648 lei (TVA inclus); 
din care. 

C + M = 12.000.931 lei (TVA inclus); 
TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.958.466 lei (TVA inclus). 

 

Indicatori tehnici ai investiției 



Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D� 29-Mînăstireni, 

comuna Unțeni, județul Botoșani 

Lungime drumuri                                                                               L = 12,398 km 

Șanțuri betonate                                                                                  L = 12.230 m 

Șanțuri de pământ                                                                              L = 5.360 m 

Podețe tubulare Φ 1000                                 n = 12 buc.               

Φ 800                                   n = 28 buc.               

Φ 600                                   n = 38 buc.               

Reparații podeț dalat existent                                                            n = 1 buc. 

Dale carosabile                                                                                    n = 220 buc. 

Drenuri longitudinale                                                                         L = 1.135 m 

Drumuri laterale (L=25m)                                                                 n = 49 buc. 

Parapet de siguranță                                                                           L = 550 m 

 
3. aprobarea cofinanțării bugetului local al comunei Unțeni aferentă obiectivului de 

investiții: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D� 29-Mînăstireni, 
comuna Unțeni, județul Botoșani” după cum urmează:  

TOTAL = 584.182 lei   lei (TVA inclus) din care: 

Capitol: 
Sumă:  (TVA inclus) 
-lei 

Cap 1. 0 
Cap.3 cu exceptia  
PT+DE+DTAC+verificator 

467.335 

Cap.5.1.2. 5.914 
Cap. 5.2. 110.933 

Cap.6 0 
 
Baza legală a proiectului de hotărâre: 
- art. 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  de aprobare a  

Programului Naţional de Dezvoltare Locală  cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Ordinului nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotarârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al  
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii; 

- art. 14 si art. 36 alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice  
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si  
completările ulterioare. 
 Propun un proiect de hotărâre. 
 

PRIMAR, 
Paladi Constantin 

 



 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru 

obiectivul de investiții:  “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D# 29-
Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 

 

Consiliul local al comunei Unțeni,județul Botoșani, 
 analizând propunerile primarului comunei Unțeni  cu expunerea de motive 

nr.833/2017, 
având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al comunei Unțeni, județul Botoșani, înregistrat sub numărul 832/2017, 

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; 

-comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

în baza prevederilor:   
- art. 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  de aprobare a  

Programului Naţional de Dezvoltare Locală  cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Ordinului nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului national de dezvoltare locala cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotarârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al  

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 

interventii; 
- art. 14 si art. 36 alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice  

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si  

completările ulterioare, 

 în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăște: 

 
Art.1. – Se aprobă Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: 

“Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D# 29-Mînăstireni, comuna 
Unțeni, județul Botoșani”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. - Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

“Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D# 29-Mînăstireni, comuna 
Unțeni, județul Botoșani” după cum urmează: 

TOTAL GE#ERAL = 13.542.648 lei (TVA inclus); 
din care. 

         C + M = 12.000.931 lei (TVA inclus);  
         TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.958.466 lei (TVA inclus). 
 

                  Indicatori tehnici ai investiției 
 

Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D# 29-Mînăstireni, 
comuna Unțeni, județul Botoșani 

 
Lungime drumuri                                                                      L = 12,398 km 
Șanțuri betonate                                                                        L = 12.230 m 
Șanțuri de pământ                                                                     L = 5.360 m 
Podețe tubulare Φ 1000                            n = 12 buc.               

Φ 800                              n = 28 buc.               
Φ 600                              n = 38 buc.               

Reparații podeț dalat existent                                                    n = 1 buc. 
Dale carosabile                                                                          n = 220 buc. 
Drenuri longitudinale                                                                L = 1.135 m 
Drumuri laterale (L=25m)                                                         n = 49 buc. 
Parapet de siguranță                                                                 L = 550 m 

 

Art.3.  – Se aprobă cofinanțarea bugetului local al comunei Unțeni aferentă 
obiectivului de investiții: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și D# 29-
Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” după cum urmează:  

TOTAL = 584.182 lei   lei (TVA inclus) din care: 
 

Capitol: 
Sumă:  (TVA inclus) 

-lei 
Cap 1. 0 
Cap.3 cu exceptia  

PT+DE+DTAC+verificator 

467.335 

Cap.5.1.2. 5.914 
Cap. 5.2. 110.933 
Cap.6 0 

   
Art.4. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.   
 

              
INIȚIATOR, 

Paladi Constantin 
 

 

 

 


