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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați 
și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE SISTEM 
DE ALIMENARE CU APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului  
 

 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 analizând propunerea primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare nr.5015 
/2022, 
 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei cu nr.5016/2022, 

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, 

ținând cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza prevederilor art.129, alin. (4), litera d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, ale  
Ordonanței de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
„Anghel Saligny” precum și Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1333/2021  

în temeiul art.196, alin. (1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

hotărăște: 
 

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN COMUNA 
UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației, întocmit  de SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL, înregistrat la sediul 
Primăriei comunei Unțeni cu nr.  3481/02.07.2021. 



 
 

Art.2. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, 
JUDEȚUL BOTOȘANI”, conform anexei nr. 1. 

Art.3. - Se aprobă devizul general actualizati aferent obiectivului de investiții 
”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI”, conform anexei nr. 2 . 

Art.4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Unțeni a sumei de 
521.892,00 reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform 
prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. 
(1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5.  -  Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. -  Prezenta hotărâre se comunică în condițiile art. 197 – 199 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna Unțeni 
19 septembrie 2022 
Nr.40. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL 

COMUNEI, 
Vasile Ursachi 
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Anexa nr.1 

 la hotărârea nr.40 din 19 septembrie 2022 

 
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
Denumirea obiectivului de investiții: ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU 

APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT) SF 

Beneficiar (UAT) COMUNA UNȚENI 
Amplasament LOCALITĂȚILE UNȚENI, 

MÂNĂSTIRENI, BURLA, 
SOROCENI ȘI BURLEȘTI 

Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv 
TVA) 

10.982.091,27 

din care C+M (lei, inclusiv TVA) 9.525.366,32 
Curs BNR lei/euro din data 07/09/2022 4.8287 

Valoarea finanțată de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei, 
inclusiv TVA) 

10.460.199,27 

Valoare finanțată de UAT UNȚENI (lei, 
inclusiv TVA) 

521.892,00 

 
Alimentare cu apă și stație de tratare a apei 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții 
de la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții 

„Anghel Saligny” 

U.M. Cantitate Valoare (lei 
inclusiv TVA) 

Sursa de apă buc. - - 
Instalațiile de pompare buc. - - 

Stația de clorinare a apei buc. 1 275.276,75 
Stația de tratare a apei buc. - - 

Conductele de aducțiune (transport) m 14.768 3.398.746,41 
Rezervor de înmagazinare a apei potabile buc. - - 

Stațiile de pompare și repompare a apei potabile buc. - - 
Rețelele de distribuție m 21.683 3.699.180,56 

Branșamente individuale buc. 700 1.599.360,00 
Alte capacități ...........  - - 

Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru 
care se realizează branșamente individuale) 

loc. 1.540 1.540 

Total locuitori loc. 2.771 2.771 



 
 

                                                                                                                                                         
 

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 

1321/20.09.2021 (euro, fără TVA) 

1.250 6.186,38 

                 Verificare încadrare în standard de cost 
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la  numărul de 

beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) 
1.243,24 6.003,23 

 
Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 








