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R O M Â N I A 
JUDETUL BOTOSANI 

PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI 
C.P.717435, Tel/Fax: 0231543802 

www.primariaunteni.ro 
           e-mail: primaria_untenibt@yahoo.com 

  
 
 

 H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în 

localitățile Mânăstireni și Unțeni, 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 propunerile primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare 

nr.5329/2022, 
Văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Unţeni cu nr. 5033/2022. 
având în vedere rapoartele de avizare ale : 

- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii 
şi comerţ; 

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

     având în vedere  prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, în conformitate cu prevederile 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, ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” nr. 
95/2021, OMDLPA nr. 1333/2021;  

În temeiul art.196, alin. (1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, 
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.  6711/11.12.2019 

Art. 2. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 
de investiții „Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna 
Unțeni, județul Botoșani”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții 
„Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna Unțeni, județul 
Botoșani”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
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Art. 4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Unțeni a sumei de 
384.691,01 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. 
 
 

Președinte de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 

 
Comuna Unțeni 
26 Septembrie 2022 
Nr.42. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL 

COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 
 
 



Anexa 2.2 c

la normele metodologice

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) 

lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv 

TVA)

Lungime drum  - terasamente m. 5456 126.422,03

Lungime drum - strat fundaţie: strat balast 20 cm m. 5456 1.163.565,94

Lungime drum - strat de bază: strat macadam 12 cm m. 5456 1.415.365,77

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră: beton asfaltic 6 cm + 4 cm m. 5456 3.698.294,85

Lăţime parte carosabilă m. 5,50/4,00 ……….

Şanţuri/rigole m. 10140 1.245.806,72

Trotuare m. 0 0

Lucrări de consolidare: Drenuri longitudinale m. 115 36.741,25

Poduri (număr/lungime totală) buc./m. 0/0 0

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m. 0/0 0

Alte capacităţi:                                                                       

Semnalizare rutieră                                                                                                                                                                                                         

Podeţe tubulare Φ800 (număr/lungime totală)                                                                   

Podeţe tubulare Φ600 (număr/lungime totală)                                                                                                                    

Dale carosabile (număr/lungime totală)                                                                                 

Rigole carosabile (număr/lungime totală)                                                                                

Intersecţii drumuri laterale (număr/lungime totală)

                       

m.                  

buc./m.   

buc./m.   

buc./m.   

buc./m.   

buc./m.

                  

5456                                     

2/20,00               

7/67,50                            

190/760               

26/520               

32/480

                 

35.588,14 

36.290,12 

108.441,61 

222.544,64 

326.037,63 

501.419,11

1 km 330.000

Valoare finanţată de UAT Unțeni (lei inclusiv TVA) 384.691,01

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE 

LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV 

DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI 

VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/20.09.2021  (euro fără TVA) 

Verificare încadare în standard de cost

din care C+M (lei inclusiv TVA) 8.948.692,97

Curs BNR lei/euro  din data 01.09.2022 4,8525

Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

(cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)
9.637.728,90

Beneficiar (UAT)
Comuna Unțeni, judeţul 

Botoşani

Amplasament:

Pe traseul drumurilor locale 

DS211, DS268, DS292, DS220, 

DS249, DS309, DS460, DS561 și 

DS483 din satul Mânăstireni și 

DC29A, DS700 și DS464 din 

satul Unțeni, comuna Unțeni, 

judeţul Botoşani

Valoarea totală a investiţiei (lei inclusiv TVA) 10.022.419,91

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna Unțeni, 

județul Botoșani”

Denumirea obiectivului de investiţii: „Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna 

Unțeni, județul Botoșani”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) SF



1 km 274.662,57
Valoarea totală a investiţiei în euro inclusiv TVA raportată la km drum (euro 

fără TVA)

Primar,

Nume Prenume, PALADI Constantin

Semnătura ………….












