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PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr. 1289 din 12 martie 2021 
 
 
 
 
 
 

REFERAT  
pentru adoptarea unui proiect de hotărâre în regim de urgență cu privire la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico - economici și a devizului general 
pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, 

comuna Unțeni, judeţul Botoșani” 
 

Vă facem cunoscut că articolul 7, alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, stabilește: ” În cazul reglementării unei 
situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii 
imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte 
normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în 
vigoare.” 
 Au fost întocmiți indicatorii tehnico - economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna 
Unțeni, judeţul Botoșani. Acești indicatori au fost întocmiți de persoane autorizate să 
întocmească asemenea document.  
 Având în vedere faptul că documentația care se va realiza în vederea realizării 
investiției, necesită timp îndelungat prin acordarea unor avize și aprobări, conform legii, de 
tehnicizarea acestor documentații, urmând a se aproba și bugetul local, solicit ca proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna 
Unțeni, judeţul Botoșani, să fie supus aprobării în prima ședință organizată a consiliului 
local. 

 
 

CONSILIER SUPERIR, 
Maria Ciobanu 
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PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr. 1288 din 12 martie 2021 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna 
Unțeni, judeţul Botoșani” 

 
Vă facem cunoscut că articolul10 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se referă la ”Devizul 
general şi devizul pe obiect.”  

Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, 
exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii.  

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. în cadrul 
fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării 
obiectului/obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii. 

Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de 
investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.  

Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul 
obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului 
investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele 
situaţii:  

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii;  

b) la data solicitării autorizaţiei de construire;  
c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a 

obiectivului de investiţii; 
d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit 

legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
A fost finalizată etapa de realizare a studiului de fezabilitate   pentru obiectivul ” 

“Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul Botoșani”, 
propun aprobarea  indicatorilor  tehnico economici  pentru obiectivul menționat mai sus 
conform devizului general rezultat în urma intocmirii studiului de fezabilitate.  

Printr-un proiect de hotărâre propun consiliului local următoarele:  
- aprobarea  Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:  

“Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul Botoșani”; 
- aprobarea  indicatorilor tehnico- economici  aferenți obiectivului de investiții  

“Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul Botoșani”, 
după cum urmează: 

Indicatori economici: 
TOTAL GENERAL= 12.024.974,33 lei (TVA inclus); 
din care. 
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C + M = 10.091.258,31 lei (TVA inclus); 
TOTAL BUGETUL DE STAT = 11.482.963,31 lei (TVA inclus). 
Indicatori tehnici: 

Drum Lungime Lățime Localitatea 

DS515 345 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS428 459 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS400 
400 m 

platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

64 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS368 457 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS335 213 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS334 244 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS291 225 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS292 230 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS260 455 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS429 842 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS236 157 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS246 220 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS443 131 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS26 347 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS54 361 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS83 348 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS112 149 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS113 345 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS149 159 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS150 261 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 
x 2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS151 70 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS225 166 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 
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DS223 269 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS222 54 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS189 598 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

TOTAL 7569 m     

 
- aprobarea cofinanțarea bugetului local al comunei Unțeni aferentă obiectivului de  

investiții: “Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul 
Botoșani” în valoare totală de 542.011,02 lei (TVA inclus). 

Baza legală a proiectului de hotărâre sunt prevederile art.129, alin. (4), litera d) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrative, ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările și completările ulterioare  și ale H. G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 

 
INIȚIATOR, 

Constantin Paladi 
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PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr.1287 din 12 martie 2021 
 
 
 
 
 
 

Raport de specialitate 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții: “Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul 
Botoșani” 

 
Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate ale primarului întocmesc rapoartele de 
specialitate. 

Articolul10 din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, se referă la ”Devizul general şi devizul pe obiect.”  

Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a 
cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii.  

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. în cadrul fiecărui 
capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor 
de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii. 

Devizul pe obiect stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de 
investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.  

Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 
nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul 
intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, 
ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:  

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii;  

b) la data solicitării autorizaţiei de construire;  
c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a 

obiectivului de investiţii; 
d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 

listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
A fost finalizată etapa de realizare a studiului de fezabilitate   pentru obiectivul ” 

“Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul Botoșani”, propunând 
aprobarea  indicatorilor  tehnico economici  pentru obiectivul menționat mai sus conform devizului 
general rezultat în urma intocmirii studiului de fezabilitate.  

Printr-un proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Unțeni se  propune consiliului local 
următoarele:  

- aprobarea  Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:  
“Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul Botoșani”; 

- aprobarea  indicatorilor tehnico- economici  aferenți obiectivului de investiții  
“Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul Botoșani”, 
după cum urmează: 

Indicatori economici: 
TOTAL GENERAL= 12.024.974,33 lei (TVA inclus); 
din care. 
C + M = 10.091.258,31 lei (TVA inclus); 
TOTAL BUGETUL DE STAT = 11.482.963,31 lei (TVA inclus). 
Indicatori tehnici: 
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Drum Lungime Lățime Localitatea 

DS515 345 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS428 459 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS400 
400 m 

platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

64 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS368 457 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS335 213 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS334 244 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS291 225 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS292 230 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS260 455 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS429 842 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS236 157 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS246 220 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS443 131 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS26 347 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS54 361 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS83 348 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS112 149 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS113 345 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS149 159 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS150 261 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS151 70 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS225 166 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS223 269 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS222 54 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS189 598 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 
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TOTAL 7569 m     

 
- aprobarea cofinanțarea bugetului local al comunei Unțeni aferentă obiectivului de  

investiții: “Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul Botoșani” în 
valoare totală de 542.011,02 lei (TVA inclus). 

Baza legală a proiectului de hotărâre sunt prevederile art.129, alin. (4), litera d) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrative, ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările și completările ulterioare  și ale H. G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 

Proiectul de hotărâre respect prevederile legale în vigoare putând fi supus dezbaterii în ședința 
consiliului local în vederea adoptării. 
 

CONSILIER SUPERIR, 
Maria Ciobanu 
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                                        ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 

CUI:3433858 
tel/fax:0231543802 

primaria_untenibt@yahoo.com 
 
 
  
 
 
 
 

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

obiectivul de investiții:   “Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, 
judeţul Botoșani” 

 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

 analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu expunerea de motive nr.1288/2021, 
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Unţeni cu nr.1287/2021, 

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; 
-  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.129, alin. (4), litera d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare și ale art.10 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), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
administrativ, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. -  Se aproba Devizul general aferent obiectivului de investiții: “Modernizare drumuri 
locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul Botoșani”. 

Art.2. - Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 
“Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul Botoșani”  după 
cum urmează: 

Indicatori economici: 
TOTAL GENERAL= 12.024.974,33 lei (TVA inclus); 
din care. 
C + M = 10.091.258,31 lei (TVA inclus); 
TOTAL BUGETUL DE STAT = 11.482.963,31 lei (TVA inclus). 
Indicatori tehnici: 

Drum Lungime Lățime Localitatea 
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DS515 345 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS428 459 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS400 
400 m 

platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

64 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS368 457 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS335 213 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS334 244 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS291 225 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS292 230 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS260 455 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS429 842 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS236 157 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS246 220 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS443 131 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS26 347 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS54 361 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS83 348 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS112 149 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS113 345 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS149 159 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS150 261 m 
platformă de 7 m (parte carosabilă de 2 x 
2.75m şi acostamente 2x0.75m) 

Burlești 

DS151 70 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS225 166 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS223 269 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS222 54 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

DS189 598 m 
platformă de 5 m (parte carosabilă de  
4.00m şi acostamente 2x0.50m) 

Burlești 

TOTAL 7569 m     
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Art.3.  –  Se aprobă cofinanțarea bugetului local al comunei Unțeni aferentă obiectivului de 
investiții: “Modernizare drumuri locale în  localitatea Burlești, comuna Unțeni, judeţul 
Botoșani”  în valoare totală de 542.011,02 lei (TVA inclus). 

Art.4. – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. - Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ. 
                

INIȚIATOR, 
Constantin Paladi 






