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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea devizului general elaborat de SC Nord Proiect SA Botoşani privind 

cheltuielile necesare executării lucrărilor „Reabilitare podeţe şi refacere infrastructură drumuri 
săteşti în comuna Unţeni, judeţul Botoşani”  

 
 Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani ,  
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr. 3843/2014, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr. 3844/2014, 
având în vedere raportul de avizare a comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi 

de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor; 

constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată cu 
Legea nr. 193/2013.  

- art. 36 alin. (2) litera b) coroborat cu alin.(4) litera d), art. 125 şi 126 din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. Unţeni nr. 15 din 28 martie 2014 privind aprobarea Programului anual de dezvoltare 
şi investiţii publice pentru anul 2014; 

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

 
hotărăşte : 

 
Art.1. – Aprobă devizul general elaborat de SC Nord Proiect SA Botoșani privind cheltuielile 

necesare realizării lucrărilor „Reabilitare podeţe şi refacere infrastructură drumuri săteşti în comuna 
Unţeni, judeţul Botoşani”, în valoare de  121,071 mii lei (inclusiv TVA ), conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă executarea lucrărilor „Reabilitare podeţe şi refacere infrastructură drumuri 
săteşti în comuna Unţeni, judeţul Botoşani” prin încredinţare directă cu depunere de trei oferte 
financiare; 

Art.3. – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Achiței V. Ioan 
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